Zarz¹dzanie czêstotliwoœciami radiowymi - wa¿ne orzeczenie NSA

Marzec 2010

Na pocz¹tku 2010 roku zapad³o orzeczenie
Naczelnego S¹du Administracyjnego, które
jest istotne dla gospodarowania czêstotliwoœciami radiowymi. Orzeczenie to rozwia³o
wczeœniejsze w¹tpliwoœci dotycz¹ce zasad
zmiany warunków wykorzystania
przydzielonych czêstotliwoœci.

W takich przypadkach wystarczaj¹ce jest wydanie
przez Prezesa UKE decyzji zmieniaj¹cej decyzjê
w sprawie rezerwacji czêstotliwoœci. Warto przy
tym pamiêtaæ, ¿e „bezprzetargowa” zmiana
rezerwacji czêstotliwoœci bêdzie mog³a nast¹piæ
nie tylko na wniosek jej dysponenta, ale tak¿e
– w okreœlonych okolicznoœciach – z urzêdu.

Zmiana przydzielonych czêstotliwoœci
- czy ponowny przetarg jest konieczny?

Kiedy procedura zmiany rezerwacji czêstotliwoœci
bêdzie wymaga³a przeprowadzenia przetargu?

W wyroku z 12 stycznia 2010 r. w sprawie
II GSK 163/09 Naczelny S¹d Administracyjny
rozwa¿a³, czy zmiana technologii wykorzystania
czêstotliwoœci radiowych przez przedsiêbiorcê
dysponuj¹cego ich rezerwacj¹ wymaga
przeprowadzenia ponownego przetargu na te
czêstotliwoœci. W¹tpliwoœci spowodowane by³y
niedostatecznie precyzyjnymi przepisami prawa
telekomunikacyjnego.

Tylko w przypadkach, gdy zmiana polega na
rozszerzeniu zakresu widma radiowego wykorzystywanego na podstawie danej rezerwacji.

Zdaniem s¹du przetarg nie jest wymagany, gdy
Prezes UKE zmienia udzielon¹ ju¿ rezerwacjê
czêstotliwoœci wy³¹cznie w zakresie warunków
(ograniczeñ) jej wykorzystania. S¹d podkreœli³,
¿e kryterium przes¹dzaj¹cym o tym, czy konieczne
jest przeprowadzenie przetargu, jest dostêpnoœæ
czêstotliwoœci radiowych. Je¿eli zmiana rezerwacji
czêstotliwoœci nie wymaga nowego, nieobjêtego
t¹ rezerwacj¹ zasobu czêstotliwoœci,
przeprowadzenie przetargu nie jest wymagane.

Znaczenie orzeczenia
Powo³ane orzeczenie NSA zapewni wiêksz¹
elastycznoœæ w zarz¹dzaniu widmem radiowym,
wpisuj¹c siê w pe³ni w realizacjê polityki Unii
Europejskiej w tym zakresie.
Wyrok niew¹tpliwie u³atwi tak¿e implementacjê
dyrektywy 2009/114/WE, liberalizuj¹cej wykorzystanie pasma 900 MHz, o której pisaliœmy w jednym
z poprzednich Legal Alertów. Podmioty dysponuj¹ce
czêstotliwoœciami radiowymi w tym paœmie bêd¹
mog³y wystêpowaæ o zmianê ich wykorzystania bez
ryzyka utraty cennych czêstotliwoœci w powtórnym
przetargu.

Nie przeprowadza siê zatem przetargu, gdy
przedsiêbiorca wyst¹pi o zmianê udzielonej mu
rezerwacji czêstotliwoœci polegaj¹c¹ przyk³adowo na:
·
umo¿liwieniu wykorzystania przydzielonych
czêstotliwoœci do œwiadczenia innego rodzaju
us³ug ni¿ okreœlone w decyzji rezerwacyjnej,
lub
·
umo¿liwieniu wykorzystania przydzielonych
czêstotliwoœci do œwiadczenia us³ug w innej
technologii, ni¿ przewiduje decyzja (np. UMTS
zamiast GSM).
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