
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych
z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/60/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej („dyrek-
tywa ramowa”) (1), w szczególności jej art. 17 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elek-
tronicznej praw użytkowników („dyrektywa o usłudze
powszechnej”) (2), w szczególności jej art. 18 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem ds. Łączności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 24 lipca 2003 r. Komisja przyjęła decyzję
2003/548/WE z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie
minimalnego zestawu łączy dzierżawionych
o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim
normach, określonego w art. 18 dyrektywy o usłudze
powszechnej (3). Zestaw ten obejmował dwa typy dzier-
żawionych łączy analogowych i trzy typy dzierżawionych
łączy cyfrowych o przepływności do 2 048 kb/s.

(2) W związku z masowym przechodzeniem na nowe archi-
tektury sieciowe łącza dzierżawione typu analogowego
utraciły swoje znaczenie techniczne. Rynek odpowiada
na zapotrzebowanie na cyfrowe łącza dzierżawione,
w szczególności na rosnące zapotrzebowanie na połą-
czenia o dużej przepływności, tj. powyżej 2 048 kb/s.
Konsultacje społeczne ujawniły, że państwa członkow-

skie, stowarzyszenia przemysłowe i zainteresowane
strony popierają usunięcie pięciu przedmiotowych
typów łączy dzierżawionych z obecnego zestawu mini-
malnego.

(3) Artykuł 18 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej
stanowi, że Komisja może usunąć pewne typy łączy dzie-
rżawionych z zestawu minimalnego.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Łączności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2003/548/WE skreśla się listę zatytu-
łowaną „Określenie minimalnego zestawu dzierżawionych łączy
o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nią
normach”.

Artykuł 2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Viviane REDING

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33. Dyrektywa zmieniona rozporzą-
dzeniem (WE) nr 717/2007 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, str. 32).

(2) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 51.
(3) Dz.U. L 186 z 25.7.2003, str. 43.


