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21.10.2015 A8-0300/2 

Poprawka  2 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 3 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(3) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 

internet stał się otwartą platformą innowacji 

o niskich barierach dostępu dla użytkowników 

końcowych, dostawców treści, aplikacji i usług 

oraz dostawców usług dostępu do internetu. 

Obowiązujące ramy regulacyjne mają na celu 

ułatwienie użytkownikom końcowym dostępu 

do informacji oraz ich rozpowszechniania lub 

korzystania z dowolnych aplikacji i usług. 

Znaczącą liczbę użytkowników końcowych 

dotykają jednak skutki praktyk zarządzania 

transmisją danych, które blokują lub 

spowalniają określone aplikacje lub usługi. 

Tendencje te potwierdzają potrzebę 

ustanowienia wspólnych zasad na poziomie 

Unii w celu zapewnienia otwartego charakteru 

internetu i zapobieżenia rozdrobnieniu rynku 

wewnętrznego będącemu wynikiem środków 

przyjmowanych przez poszczególne państwa 

członkowskie. 

(3) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 

internet stał się otwartą platformą innowacji 

o niskich barierach dostępu dla użytkowników 

końcowych, dostawców treści, aplikacji i usług 

oraz dostawców usług dostępu do internetu. 

Zasada „neutralności sieci” w otwartym 

internecie oznacza, że cały ruch w internecie 

powinien być traktowany równorzędnie, bez 

dyskryminacji, ograniczeń czy zakłóceń, 

niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, 

treści, urządzenia, usługi czy aplikacji. Jak 

zauważono w rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w 

sprawie otwartego internetu i neutralności 

sieci w Europie, otwarty charakter internetu 

stał się główną siłą napędową 

konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, 

rozwoju społecznego i innowacji, co 

doprowadziło do spektakularnego rozwoju 

oprogramowania, treści i usług online, a co za 

tym idzie do poszerzenia oferty treści i usług 

i zwiększenia popytu na nie, i sprawiło, że 

internet w szczególnie istotny sposób 

przyczynia się do przyspieszenia swobodnej 

wymiany wiedzy, pomysłów i informacji, 

w tym w krajach o ograniczonym dostępie do 

niezależnych mediów. Obowiązujące ramy 

regulacyjne mają na celu ułatwienie 

użytkownikom końcowym dostępu do 
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informacji oraz ich rozpowszechniania lub 

korzystania z dowolnych aplikacji i usług. 

Znaczącą liczbę użytkowników końcowych 

dotykają jednak skutki praktyk zarządzania 

transmisją danych, które blokują lub 

spowalniają określone aplikacje lub usługi. 

Tendencje te potwierdzają potrzebę 

ustanowienia wspólnych zasad na poziomie 

Unii w celu zapewnienia otwartego charakteru 

internetu i zapobieżenia rozdrobnieniu rynku 

wewnętrznego będącemu wynikiem środków 

przyjmowanych przez poszczególne państwa 

członkowskie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Poprawka  3 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 7 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(7) W celu wykonywania prawa do 

uzyskiwania dostępu do informacji i treści oraz 

do ich rozpowszechniania, a także do 

korzystania i udostępniania wybranych przez 

nich aplikacji i usług użytkownicy końcowi 

powinni mieć swobodę uzgadniania 

z dostawcami usług dostępu do internetu 

postanowień umownych dotyczących stawek 

za określoną ilość danych i prędkość usługi 

dostępu do internetu. Tego rodzaju 

postanowienia umowne, jak również wszelkie 

również praktyki handlowe dostawców usług 

dostępu do internetu, nie powinny ograniczać 

korzystania z tych praw, a tym samym 

umożliwiać obchodzenia przepisów 

niniejszego rozporządzenia dotyczących 

zagwarantowania dostępu do otwartego 

internetu. Krajowe organy regulacyjne i inne 

właściwe organy powinny być uprawnione do 

podejmowania działań przeciwko 

postanowieniom umownym lub praktykom 

handlowym, które – ze względu na swoją skalę 

– prowadzą do sytuacji, w których wybór 

użytkowników końcowych jest w praktyce 

bardzo ograniczony. W tym celu ocena 

postanowień umownych i praktyk handlowych 

powinna między innymi uwzględniać 

odpowiednie pozycje rynkowe dostawców 

usług dostępu do internetu oraz dostawców 

treści, aplikacji i usług. Krajowe organy 

(7) W celu wykonywania prawa do 

uzyskiwania dostępu do informacji i treści oraz 

do ich rozpowszechniania, a także do 

korzystania i udostępniania wybranych przez 

nich aplikacji i usług użytkownicy końcowi 

powinni mieć swobodę uzgadniania 

z dostawcami usług dostępu do internetu 

postanowień umownych dotyczących stawek 

za określoną ilość danych i prędkość usługi 

dostępu do internetu. Tego rodzaju 

postanowienia umowne, jak również wszelkie 

również praktyki handlowe dostawców usług 

dostępu do internetu, nie powinny ograniczać 

korzystania z tych praw, a tym samym 

umożliwiać obchodzenia przepisów 

niniejszego rozporządzenia dotyczących 

zagwarantowania dostępu do otwartego 

internetu. Krajowe organy regulacyjne i inne 

właściwe organy powinny być uprawnione do 

podejmowania działań przeciwko 

postanowieniom umownym lub praktykom 

handlowym, które prowadzą do sytuacji, 

w których wybór użytkowników końcowych 

jest w praktyce bardzo ograniczony. Krajowe 

organy regulacyjne i inne właściwe organy 

powinny być zobowiązane - w ramach swoich 

zadań monitorowania i egzekwowania 

wykonywania przepisów - do interwencji 

w przypadku gdy dane postanowienia umowne 

lub praktyki handlowe miałyby doprowadzić 
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regulacyjne i inne właściwe organy powinny 

być zobowiązane - w ramach swoich zadań 

monitorowania i egzekwowania wykonywania 

przepisów - do interwencji w przypadku gdy 

dane postanowienia umowne lub praktyki 

handlowe miałyby doprowadzić do 

podważenia istoty praw użytkowników 

końcowych. 

do podważenia istoty praw użytkowników 

końcowych. 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

Powrót do tekstu Parlamentu z pierwszego czytania, zob. motywy 47–49 i art. 23 ust. 5 oraz art. 24. 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Poprawka  4 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 9 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(9) Celem odpowiedniego zarządzania ruchem 

jest wspieranie efektywnego wykorzystywania 

zasobów sieciowych i optymalizacji ogólnej 

jakości transmisji, co ma być odpowiedzią na 

obiektywne różnice w wymogach dotyczących 

technicznej jakości usług w zakresie 

określonych kategorii transmitowanych 

danych, a zatem transmitowanych treści, 

aplikacji i usług. Odpowiednie środki 

zarządzania ruchem stosowane przez 

dostawców usług dostępu do internetu 

powinny być przejrzyste, niedyskryminacyjne 

i proporcjonalne oraz nie powinny być 

podyktowane względami handlowymi. 

Wymóg, aby środki zarządzania ruchem nie 

były dyskryminacyjne, nie uniemożliwia 

dostawcom usług dostępu do internetu – w celu 

optymalizacji ogólnej jakości transmisji – 

stosowania środków zarządzania ruchem 

wprowadzających rozróżnienie pomiędzy 

obiektywnie różnymi kategoriami ruchu. 

Z myślą o zapewnieniu optymalnej ogólnej 

jakości i komfortu użytkownika takie 

rozróżnienie powinno być dokonywane 
wyłącznie w oparciu o obiektywne różnice 

w wymogach dotyczących technicznej jakości 

usług (na przykład dotyczące opóźnienia, 

wahania opóźnienia, utraty pakietów 

i przepustowości) w zakresie określonych 

kategorii ruchu, a nie powinny być 

(9) Celem odpowiedniego zarządzania ruchem 

jest wspieranie efektywnego wykorzystywania 

zasobów sieciowych i optymalizacji ogólnej 

jakości transmisji, co ma być odpowiedzią na 

obiektywne wymogi w zakresie 

transmitowanych danych, a zatem 

transmitowanych treści, aplikacji i usług. 

Odpowiednie środki zarządzania ruchem 

stosowane przez dostawców usług dostępu do 

internetu powinny być przejrzyste, 

niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie 

powinny być podyktowane względami 

handlowymi. Wymóg, aby środki zarządzania 

ruchem nie były dyskryminacyjne, nie 

uniemożliwia dostawcom usług dostępu do 

internetu – w celu optymalizacji ogólnej 

jakości transmisji – stosowania środków 

zarządzania ruchem. Z myślą o zapewnieniu 

optymalnej ogólnej jakości i komfortu 

użytkownika wszelkie środki zarządzania 

ruchem powinny być dopuszczane wyłącznie 

w oparciu o różne obiektywne wymogi (na 

przykład dotyczące opóźnienia, wahania 

opóźnienia, utraty pakietów i przepustowości), 

a nie powinny być podyktowane względami 

handlowymi. Takie środki powinny być 

proporcjonalne w stosunku do omawianego 

celu specjalnego zarządzania siecią. Takich 

środków nie należy stosować dłużej, niż jest to 
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podyktowane względami handlowymi. Takie 

zróżnicowanie środków powinno być 

proporcjonalne w stosunku do celu ogólnej 

optymalizacji jakości i powinno zapewniać 

jednakowe traktowanie równoważnych 

kategorii ruchu. Takich środków nie należy 

stosować dłużej, niż jest to konieczne. 

konieczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka powraca do tekstu motywu zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. c) uzgodnionym podczas 

rozmów trójstronnych. Odzwierciedla ona sens zarówno art. 23 ust. 5 z początkowego wniosku 

Komisji, jak i poprawki przyjętej przez Parlament do tego artykułu. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Poprawka  5 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

European single market for electronic communications 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 15 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(15) Po trzecie, środki wykraczające poza 

zakres takich odpowiednich środków 

zarządzania ruchem mogłyby również okazać 

się konieczne w celu zapobiegania grożącym 

przeciążeniom sieci, tj. sytuacjom, w których 

nieuchronnie zbliża się przeciążenie sieci, 

oraz łagodzenia skutków przeciążenia sieci, 

jeżeli takie przeciążenie ma wyłącznie 

charakter tymczasowy lub pojawia się 

w wyjątkowych okolicznościach. Zasada 

proporcjonalności wymaga, aby środki 

zarządzania ruchem opierające się na tym 

wyłączeniu równo traktowały równoważne 

rodzaje ruchu. Przez tymczasowe przeciążenia 

należy rozumieć konkretne krótkotrwałe 

sytuacje, w których nagły wzrost liczby 

użytkowników w stosunku do liczby 

użytkowników regularnych lub nagły wzrost 

zapotrzebowania na określone treści, aplikacje 

lub usługi, może doprowadzić do 

przekroczenia zdolności przesyłowej 

niektórych elementów sieci oraz sprawić, że 

pozostała część sieci będzie mniej reaktywna. 

Tymczasowe przeciążenia mogłyby pojawić 

się szczególnie w sieciach ruchomych, które 

podlegają bardziej zmiennym warunkom, 

takim jak przeszkody fizyczne, słabszy zasięg 

w pomieszczeniach lub zmienna liczba 

aktywnych użytkowników o zmiennych 

lokalizacjach. Chociaż takie tymczasowe 

(15) Po trzecie, środki wykraczające poza 

zakres takich odpowiednich środków 

zarządzania ruchem mogłyby również okazać 

się konieczne w celu łagodzenia skutków 

przeciążenia sieci, jeżeli takie przeciążenie ma 

wyłącznie charakter tymczasowy lub pojawia 

się w wyjątkowych okolicznościach. Zasada 

proporcjonalności wymaga, aby środki 

zarządzania ruchem opierające się na tym 

wyłączeniu równo traktowały równoważne 

rodzaje ruchu. Przez tymczasowe przeciążenia 

należy rozumieć konkretne krótkotrwałe 

sytuacje, w których nagły wzrost liczby 

użytkowników w stosunku do liczby 

użytkowników regularnych lub nagły wzrost 

zapotrzebowania na określone treści, aplikacje 

lub usługi, może doprowadzić do 

przekroczenia zdolności przesyłowej 

niektórych elementów sieci oraz sprawić, że 

pozostała część sieci będzie mniej reaktywna. 

Tymczasowe przeciążenia mogłyby pojawić się 

szczególnie w sieciach ruchomych, które 

podlegają bardziej zmiennym warunkom, 

takim jak przeszkody fizyczne, słabszy zasięg 

w pomieszczeniach lub zmienna liczba 

aktywnych użytkowników o zmiennych 

lokalizacjach. Chociaż takie tymczasowe 

przeciążenia w niektórych punktach sieci mogą 

być przewidywalne – a zatem nie można ich 

uznawać za wyjątkowe - mogą one nie zdarzać 
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przeciążenia w niektórych punktach sieci mogą 

być przewidywalne – a zatem nie można ich 

uznawać za wyjątkowe - mogą one nie zdarzać 

się na tyle często lub trwać tak długo, aby 

zwiększenie przepustowości było 

ekonomicznie uzasadnione. Termin 

„wyjątkowe przeciążenie” należy rozumieć 

jako odnoszący się do nieprzewidzianych i 

nieuniknionych przypadków przeciążeń w 

sieciach ruchomych i stacjonarnych. Możliwe 

przyczyny takich sytuacji obejmują awarie 

techniczne, takie jak przestój w świadczeniu 

usługi z powodu uszkodzenia kabla lub innych 

elementów infrastruktury, nieplanowane 

zmiany w routingu danych lub duży wzrost 

transmisji danych w sieci ze względu na 

sytuacje nadzwyczajne lub inne okoliczności 

poza kontrolą dostawców usług dostępu do 

internetu. Takie problemy z przeciążeniami 

najprawdopodobniej nie będą częste, ale mogą 

być dotkliwe i niekoniecznie krótkotrwałe. 

Konieczność stosowania środków zarządzania 

ruchem wykraczających poza odpowiednie 

środki zarządzania ruchem w celu 

zapobieżenia tymczasowemu lub 

wyjątkowemu przeciążeniu sieci lub 

złagodzenia jego skutków nie powinna dawać 

dostawcom usług dostępu do internetu 

możliwości obchodzenia ogólnego zakazu 

blokowania, spowalniania, zmiany, 

ograniczania, obniżania jakości, 

faworyzowania określonych treści, aplikacji 

lub usług, lub określonych ich kategorii, 

a także ingerowania w nie. Powtarzające się 

i długotrwałe przeciążenia sieci, które nie mają 

ani charakteru wyjątkowego, ani 

tymczasowego, nie powinny być objęte tym 

wyłączeniem, a raczej powinny być usuwane 

poprzez zwiększenie przepustowości sieci. 

się na tyle często lub trwać tak długo, aby 

zwiększenie przepustowości było 

ekonomicznie uzasadnione. Termin 

„wyjątkowe przeciążenie” należy rozumieć 

jako odnoszący się do nieprzewidzianych i 

nieuniknionych przypadków przeciążeń w 

sieciach ruchomych i stacjonarnych. Możliwe 

przyczyny takich sytuacji obejmują awarie 

techniczne, takie jak przestój w świadczeniu 

usługi z powodu uszkodzenia kabla lub innych 

elementów infrastruktury, nieplanowane 

zmiany w routingu danych lub duży wzrost 

transmisji danych w sieci ze względu na 

sytuacje nadzwyczajne lub inne okoliczności 

poza kontrolą dostawców usług dostępu do 

internetu. Takie problemy z przeciążeniami 

najprawdopodobniej nie będą częste, ale mogą 

być dotkliwe i niekoniecznie krótkotrwałe. 

Konieczność stosowania środków zarządzania 

ruchem wykraczających poza odpowiednie 

środki zarządzania ruchem w celu 

zapobieżenia tymczasowemu lub 

wyjątkowemu przeciążeniu sieci lub 

złagodzenia jego skutków nie powinna dawać 

dostawcom usług dostępu do internetu 

możliwości obchodzenia ogólnego zakazu 

blokowania, spowalniania, zmiany, 

ograniczania, obniżania jakości, 

faworyzowania określonych treści, aplikacji 

lub usług, lub określonych ich kategorii, 

a także ingerowania w nie. Powtarzające się 

i długotrwałe przeciążenia sieci, które nie mają 

ani charakteru wyjątkowego, ani 

tymczasowego, nie powinny być objęte tym 

wyłączeniem, a raczej powinny być usuwane 

poprzez zwiększenie przepustowości sieci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powrót do tekstu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu (art. 23 ust. 5). Należy zauważyć, że 

ani we wniosku Komisji, ani w tekście pierwszego czytania w Parlamencie nie było odniesienia do 

„zagrożenia przeciążeniem”.  



 

AM\1076750PL.doc  PE570.903 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.10.2015 A8-0300/6 

Poprawka  6 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 16 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(16) Ze strony dostawców treści, aplikacji 

i usług istnieje zapotrzebowanie na możliwość 

świadczenia usług łączności elektronicznej 

innych niż usługi dostępu do internetu, 

w przypadku których niezbędne są określone 

poziomy jakości usług, niezapewniane 

w ramach usług dostępu do internetu. Takich 

szczególnych poziomów jakości wymagają na 

przykład niektóre usługi świadczone 

w interesie publicznym lub niektóre nowe 

usługi łączności maszyna-maszyna. Dostawcy 

łączności elektronicznej dla ludności, w tym 

dostawcy usług dostępu do internetu 

i dostawcy treści, aplikacji i usług, powinni 

zatem mieć swobodę oferowania usług 

niebędących usługami dostępu do internetu, 

które są zoptymalizowane dla określonych 

treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, 

w przypadku gdy optymalizacja niezbędna jest 

do spełnienia wymogów określonego poziomu 

jakości treści, aplikacji lub usług. Krajowe 

organy regulacyjne – zamiast przyznawać 

ogólne pierwszeństwo względem 

porównywalnych treści, aplikacji lub usług 

udostępnianych za pomocą usługi dostępu do 

internetu, co oznaczałoby obchodzenie 

przepisów dotyczących środków zarządzania 

ruchem, mających zastosowanie do usługi 

dostępu do internetu – powinien raczej 

zweryfikować, czy i w jakiej mierze taka 

(16) Ze strony dostawców treści, aplikacji 

i usług istnieje zapotrzebowanie na możliwość 

świadczenia usług łączności elektronicznej 

innych niż usługi dostępu do internetu, 

w przypadku których niezbędne są określone 

poziomy jakości usług, które nie mogą być 

zapewnione w ramach usług dostępu do 

internetu. Takich szczególnych poziomów 

jakości, zasadniczych dla funkcjonowania na 

przykład niektórych usług świadczonych 

w interesie publicznym lub niektórych nowych 

usług łączności maszyna-maszyna. Dostawcy 

łączności elektronicznej dla ludności, w tym 

dostawcy usług dostępu do internetu 

i dostawcy treści, aplikacji i usług, powinni 

zatem mieć swobodę oferowania takich usług 

niebędących usługami dostępu do internetu, 

które są zoptymalizowane dla określonych 

treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, 

w przypadku gdy optymalizacja ma zasadnicze 

znaczenie dla spełnienia wymogów 

określonego poziomu jakości treści, aplikacji 

lub usług. Krajowe organy regulacyjne – 

zamiast przyznawać pierwszeństwo względem 

porównywalnych treści, aplikacji lub usług 

udostępnianych za pomocą usługi dostępu do 

internetu, co oznaczałoby obchodzenie 

przepisów dotyczących środków zarządzania 

ruchem, mających zastosowanie do usługi 

dostępu do internetu – powinien raczej 
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optymalizacja jest obiektywnie niezbędna, aby 

zapewnić co najmniej jedną szczególną 

i kluczową funkcję treści, aplikacji lub usługi 

oraz zagwarantować użytkownikom 

końcowym odpowiednią jakość. 

zweryfikować, czy i w jakiej mierze taka 

optymalizacja jest obiektywnie niezbędna, aby 

zapewnić funkcjonowanie treści, aplikacji lub 

usługi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta częściowo przywraca stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania, zob. art. 23 ust. 5 i 

art. 24 ust. 1. 
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Poprawka  7 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 
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Motyw 17 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(17) Aby uniknąć negatywnego wpływu 

świadczenia takich innych usług na dostępność 

lub ogólną jakość usługi dostępu do internetu 

dla użytkowników końcowych, należy 

zapewnić odpowiednią przepustowość. 

Dostawcy łączności elektronicznej dla 

ludności, w tym dostawcy usług dostępu do 

internetu, powinni zatem oferować takie inne 

usługi lub zawierać odpowiednie umowy 

z dostawcami treści, aplikacji lub usług 

ułatwiające świadczenie takich innych usług, 

wyłącznie w przypadku gdy przepustowość 

sieci jest wystarczająca do świadczenia tych 

usług oprócz ewentualnie świadczonych usług 

dostępu do internetu. Nie powinno mieć 

miejsca obchodzenie przepisów niniejszego 

rozporządzenia dotyczących zagwarantowania 

dostępu do otwartego internetu przy pomocy 

innych usług dostępnych lub oferowanych jako 

substytut usług dostępu do internetu. Jednakże 

z samego faktu, że usługi korporacyjne, takie 

jak wirtualne sieci prywatne, mogłyby również 

pozwalać na dostęp do internetu, nie wynika, 

że należy je traktować jako substytutu usług 

dostępu do internetu, o ile zapewnianie takiego 

dostępu do internetu przez dostawcę łączności 

elektronicznej dla ludności jest zgodne z art. 3 

ust. 1-4 niniejszego rozporządzenia 

i w związku z tym nie może być uznane za 

obchodzenie tych przepisów. Świadczenie 

(17) Aby uniknąć negatywnego wpływu 

świadczenia takich innych usług na dostępność 

lub ogólną jakość usługi dostępu do internetu 

dla użytkowników końcowych, należy 

zapewnić odpowiednią przepustowość. 

Dostawcy łączności elektronicznej dla 

ludności, w tym dostawcy usług dostępu do 

internetu, powinni zatem oferować takie inne 

usługi lub zawierać odpowiednie umowy 

z dostawcami treści, aplikacji lub usług 

ułatwiające świadczenie takich innych usług, 

wyłącznie w przypadku gdy przepustowość 

sieci jest wystarczająca do świadczenia tych 

usług oprócz ewentualnie świadczonych usług 

dostępu do internetu. Nie powinno mieć 

miejsca obchodzenie przepisów niniejszego 

rozporządzenia dotyczących zagwarantowania 

dostępu do otwartego internetu przy pomocy 

innych usług dostępnych lub oferowanych jako 

substytut usług dostępu do internetu lub treści, 

aplikacji czy usług dostępnych w ramach 

usług dostępu do internetu. Jednakże 

z samego faktu, że usługi korporacyjne, takie 

jak wirtualne sieci prywatne, mogłyby również 

pozwalać na dostęp do internetu, nie wynika, 

że należy je traktować jako substytutu usług 

dostępu do internetu, o ile zapewnianie takiego 

dostępu do internetu przez dostawcę łączności 

elektronicznej dla ludności jest zgodne z art. 3 

ust. 1-4 niniejszego rozporządzenia 
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takich usług innych niż usługi dostępu do 

internetu nie powinno odbywać się ze szkodą 

dla dostępności i ogólnej jakości usług dostępu 

do internetu dla użytkowników końcowych. 

Wielkość transmisji danych w sieciach 

ruchomych w danej komórce radiowej jest 

trudniejsza do przewidzenia ze względu na 

zmienną liczbę aktywnych użytkowników 

końcowych i w związku z tym 

w nieprzewidywalnych okolicznościach 

mogłoby to mieć to wpływ na jakość usługi 

dostępu do internetu dla użytkowników 

końcowych. 

i w związku z tym nie może być uznane za 

obchodzenie tych przepisów. Świadczenie 

takich usług innych niż usługi dostępu do 

internetu nie powinno odbywać się ze szkodą 

dla dostępności i ogólnej jakości usług dostępu 

do internetu dla użytkowników końcowych. 

Wielkość transmisji danych w sieciach 

ruchomych w danej komórce radiowej jest 

trudniejsza do przewidzenia ze względu na 

zmienną liczbę aktywnych użytkowników 

końcowych i w związku z tym 

w nieprzewidywalnych okolicznościach 

mogłoby to mieć to wpływ na jakość usługi 

dostępu do internetu dla użytkowników 

końcowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta przywraca stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania (zob. art. 2 ust. 15, art. 

23 ust. 5 i art. 24 ust. 1). 



 

AM\1076750PL.doc  PE570.903 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.10.2015 A8-0300/8 

Poprawka  8 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
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Artykuł 2 - ustęp 2 – punkt 1 a (nowy) 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

  1a) „neutralność sieci” oznacza zasadę 

równego traktowania całego ruchu 

internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń 

lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, 

odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi 

lub aplikacji;  

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta przywraca stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania (art. 2). 
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Poprawka  9 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
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Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2  

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

2) „usługa dostępu do internetu” oznacza 

publicznie dostępną usługę łączności 

elektronicznej, która zapewnia dostęp do 

internetu, a tym samym łączność z praktycznie 

wszystkimi zakończeniami sieci internetu, bez 

względu na stosowaną technologię sieci 

i urządzenia końcowe; 

2) „usługa dostępu do internetu” oznacza 

publicznie dostępną usługę łączności 

elektronicznej, która zapewnia dostęp do 

internetu zgodnie z zasadą neutralności sieci, 

a tym samym łączność z praktycznie 

wszystkimi zakończeniami sieci internetu, bez 

względu na stosowaną technologię sieci 

i urządzenia końcowe; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta przywraca stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania (art. 2). 
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Poprawka  10 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

w imieniu grupy GUE/NGL 
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Artykuł 3 – ustęp 2  

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

2. Postanowienia umowne uzgodnione między 

dostawcami usług dostępu do internetu 

a użytkownikami końcowymi dotyczące 

warunków finansowych i technicznych oraz 

cech usług dostępu do internetu, takich jak 

cena, ilości danych lub prędkości, ani żadne 

praktyki handlowe dostawców usług dostępu 

do internetu nie mogą ograniczać korzystania 

przez użytkowników końcowych z ich praw 

określonych w ust. 1. 

2. Postanowienia umowne uzgodnione między 

dostawcami usług dostępu do internetu 

a użytkownikami końcowymi dotyczące 

warunków finansowych i technicznych oraz 

cech usług dostępu do internetu, takich jak 

cena, ilości danych lub prędkości, ani żadne 

praktyki handlowe dostawców usług dostępu 

do internetu nie mogą ograniczać korzystania 

przez użytkowników końcowych z ich praw 

określonych w ust. 1. Niniejszy ustęp nie 

stanowi przeszkody, by państwa członkowskie 

przyjmowały regulacje krajowe w odniesieniu 

do praktyki zwalniania niektórych treści, 

aplikacji lub usług tudzież ich kategorii z 

pułapu przepływu danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ma na celu pogodzenie różnych stanowisk trzech instytucji i odzwierciedla zamiar 

ustawodawcy. Poprawka ta doprecyzowuje stanowisko uzgodnione podczas nieformalnych rozmów 

trójstronnych. 

 

 

 


