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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 

(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 
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i usług. 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 do podważenia istoty praw 

użytkowników końcowych. 

doprowadzić do podważenia istoty praw 

użytkowników końcowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Albo chronimy swobodę otrzymywania i udzielania informacji, albo nie. Pozostawianie w 

pierwszej instancji krajowym organom regulacyjnym w dziedzinie telekomunikacji określenia, 

czy to podstawowe prawo zostało naruszone w wystarczającym stopniu, by dać podstawy do 

interwencji jest poniżej standardów, których europejscy obywatele mogą słusznie oczekiwać. 

Z tego samego powodu następne zdanie odnoszące się do pozycji na rynku zostało skreślone. 
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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 

(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 
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pakietów i przepustowości) w zakresie 

określonych kategorii ruchu, a nie 

powinny być 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. 

siecią. Takich środków nie należy 

stosować dłużej, niż jest to konieczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tekst Rady z pierwszego czytania sam sobie przeczy, z jednej strony popiera stałe 

rozróżnienie między poszczególnymi „kategoriami” danych, a z drugiej strony wprowadza 

wymóg, by takie (stałe) środki były dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia ich 

na nie dłużej, niż to „konieczne”. W przeciwnym wypadku ruch zaszyfrowany, ponieważ 

należy do nieokreślonej kategorii, byłby dyskryminowany. 
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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 

(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 – 
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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 się na 

tyle często lub trwać tak długo, aby 

zwiększenie przepustowości było 

ekonomicznie uzasadnione. Przez 

wyjątkowe przeciążenie należy rozumieć 

nieprzewidziane i nieuniknione przypadki 

przeciążenia zarówno w sieciach 

ruchomych, jak 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. 

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. Przez 

wyjątkowe przeciążenie należy rozumieć 

nieprzewidziane i nieuniknione przypadki 

przeciążenia zarówno w sieciach 

ruchomych, jak 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 
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Uzasadnienie 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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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 

(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 
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internetu – powinien raczej zweryfikować, 

czy i w jakiej mierze taka optymalizacja 

jest obiektywnie niezbędna, aby zapewnić 

co najmniej jedną szczególną i kluczową 

funkcję treści, aplikacji lub usługi 

oraz zagwarantować użytkownikom 

końcowym odpowiednią jakość. 

zastosowanie do usługi dostępu do 

internetu – powinien raczej zweryfikować, 

czy i w jakiej mierze taka optymalizacja 

jest obiektywnie niezbędna, aby zapewnić 

funkcjonowanie treści, aplikacji lub 

usługi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tekst Rady z pierwszego czytania zawiera sprzeczności. Jeżeli „porównywalne treści, 

aplikacje i usługi” są dostępne za pośrednictwem usługi dostępu do internetu, te 

wyspecjalizowane usługi korzystają z przewagi konkurencyjnej, co jest właśnie sprzeczne z 

zamiarem projektu rozporządzenia. Poprawka ma na celu usunięcie tej sprzeczności. Użycie 

słowa „zasadniczy” ma na celu odzwierciedlenie logiki wymogu „podwyższonej jakości od 

początku do końca”, której domagał się Parlament w pierwszym czytaniu (zob. art. 2 ust. 

15)). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Poprawka  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 

 

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 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 

(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 
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zgodne z art. 3 ust. 1-4 niniejszego 

rozporządzenia 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. 

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 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 

Pozwala to dostosować ten motyw do poprawek do motywu 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Poprawka  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 

 

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 

Artykuł 2 – akapit drugi – 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 

Poprawkę tę uzasadnia zamiar zapewnienia neutralnego traktowania ruchu w internecie oraz 

fakt istnienia zasady neutralności sieci w już przyjętym przez państwa członkowskie prawie 

pierwotnym oraz w innych przepisach lub ich odpowiednikach na całym świecie.  
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Poprawka  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 

 

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 

Artykuł 2 – akapit drugi – 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 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Poprawka  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 

 

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 

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 

Doprecyzowanie stanowiska negocjatorów w odniesieniu do zdolności państw członkowskich 

do podjęcia działań mających na celu ochronę przed dyskryminacją ze względu na koszty i 

ograniczenia w pobieraniu, jak np. stosowanie stawki zerowej (zero rating). 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Poprawka  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 40+ 

 

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 

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

Akapit pierwszy nie stoi na przeszkodzie 

stosowaniu przez dostawców usług dostępu 

do internetu odpowiednich środków 

zarządzania ruchem. Aby środki te mogły 

być uznane za odpowiednie, muszą być 

przejrzyste, niedyskryminacyjne 

i proporcjonalne i nie mogą być 

podyktowane względami handlowymi, lecz 

muszą opierać się na obiektywnych 

różnicach w wymogach dotyczących 

technicznej jakości usług w zakresie 

określonych kategorii ruchu. Środki takie 

nie obejmują monitorowania konkretnych 

treści i nie mogą być utrzymywane dłużej, 

niż jest to konieczne. 

Akapit pierwszy nie stoi na przeszkodzie 

stosowaniu przez dostawców usług dostępu 

do internetu odpowiednich środków 

zarządzania ruchem. Aby środki te mogły 

być uznane za odpowiednie, muszą być 

przejrzyste, niedyskryminacyjne 

i proporcjonalne i nie mogą być 

podyktowane względami handlowymi. 

Środki takie nie obejmują monitorowania 

konkretnych treści i nie mogą być 

utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 
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ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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Poprawka  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 40+ 

 

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 

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci – litera c 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

c) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci 

oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub 

tymczasowego przeciążenia sieci, o ile 

równoważne rodzaje transferu danych są 

traktowane równo. 

c) zapobiec wyjątkowemu lub 

tymczasowemu przeciążeniu sieci oraz 

złagodzić jego skutki, o ile równoważne 

rodzaje transferu danych są traktowane 

równo. 

  

Or. en 

Uzasadnienie 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Poprawka  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon i inni 40+ 

 

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 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

5. Dostawcy łączności elektronicznej dla 

ludności, w tym dostawcy usług dostępu do 

internetu i dostawcy treści, aplikacji 

i usług, mają swobodę oferowania usług 

niebędących usługami dostępu do 

internetu, które są zoptymalizowane dla 

określonych treści, aplikacji lub usług, lub 

ich połączenia, w przypadku gdy 

optymalizacja jest niezbędna do spełnienia 

wymogów określonego poziomu jakości 

treści, aplikacji lub usług.  

5. Dostawcy łączności elektronicznej dla 

ludności, w tym dostawcy usługi dostępu 

do internetu i dostawcy treści, aplikacji i 

usług, mają swobodę oferowania usług, 

których nie można zaoferować w ramach 

usług dostępu do internetu 

zoptymalizowanych dla określonych treści, 

aplikacji lub usług, albo ich połączenia, w 

przypadku gdy optymalizacja jest 

niezbędna do spełnienia wymogów 

określonego poziomu jakości treści, 

aplikacji lub usług. Dostawcy usług 

dostępu do internetu dla użytkowników 

nie wprowadzają rozróżnienia między 

usługami a aplikacjami funkcjonalnie 

równoważnymi. 

Dostawcy łączności elektronicznej dla 

ludności, w tym dostawcy usług dostępu do 

internetu, mogą oferować takie usługi lub 

pośredniczyć w ich oferowaniu wyłącznie 

w przypadku, gdy przepustowość sieci jest 

wystarczająca do świadczenia tych usług 

oprócz ewentualnie świadczonych usług 

dostępu do internetu. Usługi te nie mogą 

być oferowane ani wykorzystywane jako 

substytut usług dostępu do internetu oraz 

nie mogą ograniczać one dostępności lub 

wpływać negatywnie na ogólną jakość 

usług dostępu do internetu dla 

użytkowników końcowych. 

Dostawcy łączności elektronicznej dla 

ludności, w tym dostawcy usług dostępu do 

internetu, mogą oferować takie usługi lub 

pośredniczyć w ich oferowaniu wyłącznie 

w przypadku, gdy przepustowość sieci jest 

wystarczająca do świadczenia tych usług 

oprócz ewentualnie świadczonych usług 

dostępu do internetu. Usługi te nie mogą 

być oferowane ani wykorzystywane jako 

substytut usług dostępu do internetu lub 

treści, aplikacji tudzież usług dostępnych 

w ramach usług dostępu do internetu oraz 

nie mogą ograniczać one dostępności lub 

wpływać negatywnie na ogólną jakość 

usług dostępu do internetu dla 
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użytkowników końcowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niezwykle ważne jest, by tekst był jasny w celu ograniczenia do minimum braku pewności i 

ochrony przez antykonkurencyjnymi zachowaniami. 

 

 

 


