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Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 227
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie każdego ze swoich klientów
korzystających z roamingu dostarczyć im w 
momencie znalezienia się w innym 
państwie członkowskim automatycznie, bez 
zbędnej zwłoki i nieodpłatnie za pomocą 
wiadomości SMS – lub innej odpowiedniej 
usługi w przypadku klientów z 
upośledzeniami wzroku -
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat minutowych stawek 
detalicznych (wraz ze stawką VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz za 
wysyłanie i odbieranie SMS i MMS, a także 
korzystanie z wszystkich innych usług 
transmisji danych przez danego klienta w 
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obrębie każdej sieci w odwiedzanym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 228
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest automatycznie i nieodpłatnie udzielić 
swojemu klientowi korzystającemu z 
roamingu – od momentu znalezienia się 
klienta w innym państwie członkowskim, 
bez zbędnej zwłoki po jego podłączeniu się 
do sieci odwiedzanej i za pomocą 
wiadomości tekstowej SMS – informacji 
taryfowych na temat stawek roamingu za
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ogromna potrzeba bezwzględnej przejrzystości stawek detalicznych. Konsumenci 
muszą miec możliwość wyboru spośród poszczególnych operatorów działających w 
odwiedzanym państwie tego, dla którego usług roamingowych ich operator macierzysty 
oferuje najkorzystniejsze stawki detaliczne.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 229
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swoim klientom korzystającym 
z roamingu – automatycznie po 
przekroczeniu granicy i nieodpłatnie, za 
pomocą wiadomości tekstowej (SMS) –
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
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członkowskim. danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Or. de

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 230
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 231
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu – bezpośrednio 
po każdorazowym zalogowaniu do innej 
sieci telefonii komórkowej niż jego sieć 
macierzysta, za pomocą nieodpłatnej 
wiadomości SMS – zindywidualizowanych 
informacji taryfowych na temat stawek 
detalicznych za wykonywanie połączeń 
przez danego klienta w odwiedzanym 
państwie członkowskim. Klient ma 
możliwość rezygnacji z tej usługi. 

Or. de

Uzasadnienie

Usługa ta powinna służyć większej przejrzystości.
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 232
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić klientowi automatycznie za 
pomocą wiadomości tekstowej SMS w ciągu 
godziny od przekroczenia granic innego 
państwa członkowskiego 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych określonych w ust. 4 pierwszy 
akapit, chyba że użytkownik usług 
roamingowych powiadomił operatora 
macierzystego o rezygnacji z takiej usługi. 
Klient, który powiadomił o rezygnacji z 
sieciowych wiadomości tekstowych SMS, 
powinien mieć prawo do ponownego 
żądania uruchomienia usługi przez 
operatora macierzystego w dowolnym 
momencie.
Operatorzy macierzyści nie są zobowiązani 
do udzielania informacji w formie 
wiadomości tekstowych SMS 
generowanych automatycznie, jeżeli 
udzielają informacji o cenie za minutę 
połączenia, które zamierza wykonać klient 
w formie wiadomości poprzedzającej 
bezpośrednio dane połączenie, 
umożliwiając tym samym klientowi 
przerwanie połączenia bez jakichkolwiek 
kosztów, lub w przypadku gdy informacja o 
koszcie połączenia jest wyświetlana na 
telefonie w czasie trwania połączenia 
przychodzącego lub wychodzącego.  
Klientom niewidomym lub niedowidzącym 
operatorzy macierzyści zapewnią na 
żądanie informację głosową.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki do art. 7 wprowadzają poza innymi aspektami system automatycznej zwięzłej 
informacji o cenach roamingu, udzielanej za pomocą wiadomości tekstowej SMS, z 
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zastrzeżeniem innej decyzji klienta, w którym pełne informacje będą dostępne na żądanie.  
Jako rozwiązania alternatywne operatorzy mogą udzielać informacji w czasie rzeczywistym o 
poszczególnych połączeniach.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 233
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu –
automatycznie od momentu znalezienia się 
klienta w innym państwie członkowskim, 
nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki, za 
pomocą wiadomości tekstowej SMS -
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat detalicznych stawek 
minutowych (wraz ze stawką VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim, chyba że użytkownik usług 
roamingowych powiadomił operatora 
macierzystego o rezygnacji z takiej usługi.

Or. en

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 234
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu –
automatycznie od momentu znalezienia się 
klienta w innym państwie członkowskim, 
nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki, za 
pomocą wiadomości tekstowej SMS -
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat detalicznych stawek 
minutowych (wraz ze stawką VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie
członkowskim, chyba że użytkownik usług 
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roamingowych powiadomił operatora 
macierzystego o rezygnacji z takiej usługi.

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 235
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu –
automatycznie od momentu znalezienia się 
klienta w innym państwie członkowskim, 
nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki, za 
pomocą wiadomości tekstowej SMS -
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat detalicznych stawek 
minutowych (wraz ze stawką VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim, chyba że użytkownik usług 
roamingowych powiadomił operatora 
macierzystego o rezygnacji z takiej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje dotyczące cen 
międzynarodowych połączeń roamingowych. Bardziej szczegółowe informacje powinny być 
do dyspozycji na żądanie.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 236
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 

1. O ile klient korzystający z roamingu nie 
powiadomił operatora macierzystego o 
rezygnacji z takiej usługi, każdy operator 
macierzysty udziela swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu –
automatycznie przy wjeździe do innego 
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danego klienta w odwiedzanym państwie
członkowskim.

państwa członkowskiego, za pomocą 
pojedynczej wiadomości tekstowej (SMS), 
niezwłocznie i nieodpłatnie –
zindywidualizowanych podstawowych 
informacji taryfowych na temat stawek 
detalicznych (z podatkiem VAT) za minutę 
połączenia, naliczanych za wykonywanie i 
odbieranie połączeń przez danego klienta w 
odwiedzanym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, aby klienci korzystający z roamingu byli bezzwłocznie i automatycznie 
informowani o istotnych elementach naliczanych opłat. 

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 237
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest udzielić swojemu klientowi 
korzystającemu z roamingu –
automatycznie i bez zbędnej zwłoki, za 
pomocą wiadomości tekstowej SMS -
informacji na temat stawek roamingu za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim, chyba że użytkownik usług 
roamingowych powiadomił operatora 
macierzystego o rezygnacji z takiej usługi.

Or. en

Poprawkę złożyli Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Poprawka 238
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu 
zindywidualizowanych informacji 

1. W celu zoptymalizowania planu 
taryfowego każdy operator macierzysty 
udziela każdemu swojemu klientowi
korzystającemu z roamingu 
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taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

zindywidualizowanych informacji na temat 
stawek detalicznych za wykonywanie i 
odbieranie połączeń, a także za wysyłanie i 
odbieranie wiadomości SMS i MMS oraz za 
inne usługi przesyłania danych w ramach 
raomingu międzynarodowego w 
odwiedzanym państwie członkowskim. 
Czyniąc to operatorzy eliminują 
jakiekolwiek koszty związane ze zmianami 
w planie taryfowym.

Or. it

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 239
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest na żądanie swojego klienta 
korzystającego z roamingu udzielić mu 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń przez 
danego klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

1. Każdy operator macierzysty zobowiązany 
jest automatycznie i bezpłatnie udzielać
konsumentom zasadniczych i 
podstawowych informacji taryfowych na 
temat stawek detalicznych za wykonywanie 
i odbieranie połączeń przez danego klienta w 
odwiedzanym państwie członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa przejrzystość i uproszczenie procedur dotyczących 
konsumentów.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jan Christian Ehler

Poprawka 240
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich 
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 

skreślony
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operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 241
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

2. Oprócz tego klient ma prawo zażądać 
informacji na temat obowiązujących opłat 
roamingowych za pomocą wiadomości 
tekstowej SMS lub ustnie podczas rozmowy 
przez telefon. Za udzielenie każdej 
dodatkowej żądanej informacji można 
naliczyć opłatę.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ogromna potrzeba bezwzględnej przejrzystości stawek detalicznych. Konsumenci 
muszą miec możliwość wyboru spośród poszczególnych operatorów działających w 
odwiedzanym państwie tego, dla którego usług roamingowych ich operator macierzysty 
oferuje najkorzystniejsze stawki detaliczne.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 242
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich 
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 

2. Opcjonalnie każdy operator macierzysty 
może również spełnić obowiązek nałożony 
w ust. 1, przekazując zindywidualizowane 
informacje taryfowe swoim klientom 
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przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

korzystającym z roamingu na żądanie 
podczas rozmowy przez telefon komórkowy 
lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej 
SMS.

Or. de

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 243
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich 
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

2. Operator macierzysty zobowiązany jest 
również automatycznie wskazać 
konsumentom numer telefonu, pod którym 
mogą uzyskać dodatkowe informacje. Tego 
rodzaju usługa informacyjna świadczona 
jest nieodpłatnie, zarówno jeśli chodzi o 
zadnie pytania, jak i o uzyskanie 
odpowiedzi.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa przejrzystość i uproszczenie procedur dotyczących 
konsumentów.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 244
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich 
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 

2. W przeciągu godziny od momentu 
wjazdu na teren odwiedzanego państwa 
członkowskiego klient winien w miarę 
możliwości otrzymać od swojego operatora 



AM\660182PL.doc 11/70 PE 386.538v03-00

PL

przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

macierzystego wiadomość informującą go o 
sposobie natychmiastowego uzyskania 
informacji o wysokości stawek 
roamingowych na życzenie i nieodpłatnie. 

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie dużej ilości informacji zawierających usługi łączności niegłosowej mogłoby 
być uciążliwe dla klienta. Klienci powinni jednakże otrzymywać wiadomość informującą ich 
o tym, jak mogą uzyskać więcej informacji nieodpłatnych, jeśli sobie tego życzą.  Wiadomość 
taka powinna być wysłana w przeciągu godziny od wjazdu klienta do odwiedzanego państwa, 
aczkolwiek może to zająć więcej czasu tam, gdzie występują kłopoty z zasięgiem sieci.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 245
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

2. Klient może zażądać pełnych 
zindywidualizowanych informacji
dotyczących obowiązujących stawek za 
roamingowe połączenia głosowe ustnie 
podczas rozmowy przez telefon komórkowy 
lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej 
SMS, w każdym przypadku kierując swoje 
żądanie pod numer wskazany do tego celu 
przez operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 246
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2
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2. Klient ma prawo zażądać takich
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

2. Klient może zażądać pełnych 
zindywidualizowanych informacji
dotyczących obowiązujących stawek za 
roamingowe połączenia głosowe ustnie 
podczas rozmowy przez telefon komórkowy 
lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej 
SMS, w każdym przypadku kierując swoje 
żądanie pod numer wskazany do tego celu 
przez operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje dotyczące cen 
międzynarodowych połączeń roamingowych. Bardziej szczegółowe informacje powinny być 
do dyspozycji na żądanie.

Poprawkę złożył Reino, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 247
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

2. Klient ma prawo zażądać pełnej 
informacji taryfowej ustnie podczas 
rozmowy przez telefon komórkowy, kierując 
swoje żądanie pod numer wskazany do tego 
celu przez operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 7 ust. 1.
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Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 248
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich 
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też w wiadomości SMS (w tym ostatnim 
przypadku powinno to nastąpić bez zbędnej 
zwłoki).

2. Klient ma prawo dodatkowo zażądać 
takich informacji ustnie podczas rozmowy 
przez telefon komórkowy lub poprzez 
wysłanie wiadomości tekstowej SMS, w 
każdym przypadku kierując swoje żądanie 
pod numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu zostać 
przekazane podczas tej samej rozmowy, czy 
też niezwłocznie w wiadomości SMS.

Or. de

Uzasadnienie

Usługa ta powinna służyć większej przejrzystości.

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 249
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Klient korzystający z roamingu 
powinien mieć możliwość - najszybciej, jak 
to możliwe po znalezieniu się w państwie 
członkowskim różnym od tego, w którym 
znajduje się operator macierzysty -
otrzymania od swojego operatora 
macierzystego automatycznej wiadomości 
SMS – lub innej odpowiedniej usługi w 
przypadku klientów z upośledzeniami 
wzroku – zawierającej jedynie 
zindywidualizowane informacje cenowe 
dotyczące stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie w każdej sieci 
odwiedzanego państwa członkowskiego. 
Należy umożliwić klientom przełączenie się 
w dowolnej chwili między trybem „push” 
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(automatyczna wiadomość SMS 
informująca o cenach) a trybem „pull” 
(SMS informujący o cenach na życzenie). 

Or. en

Uzasadnienie

Z praktycznego punktu widzenia informowanie o cenach usług jest mało prawdopodobne na 
bieżąco (np. poprzez SMS), i podczas gdy informacje takie powinny być dostępne na życzenie, 
automatyczne dostarczanie bieżących informacji może zostać ograniczone do usług łączności 
głosowej. Ponieważ SMS jest usługą, którą operator stara się wykonać jak najlepiej, jej 
dostarczenie w ciągu godziny od wjazdu nie może w praktyce zostać zagwarantowane.  

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jan Christian Ehler

Poprawka 250
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy) 

2a. Klient korzystający z roamingu 
powinien mieć możliwość - bez zbędnej 
zwłoki i najszybciej, jak to możliwe po 
znalezieniu się w państwie członkowskim 
różnym od tego, w którym znajduje się 
operator macierzysty - otrzymania od 
swojego operatora macierzystego 
automatycznej wiadomości SMS – lub innej 
odpowiedniej usługi w przypadku klientów 
z upośledzeniami wzroku – zawierającej 
jedynie zindywidualizowane informacje 
cenowe dotyczące stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie w każdej sieci 
odwiedzanego państwa członkowskiego.
Należy umożliwić klientom przełączenie się 
w dowolnej chwili między trybem „push” 
(automatyczna wiadomość SMS 
informująca o cenach) a trybem „pull” 
(SMS informujący o cenach na życzenie).

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 251
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3
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3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ogromna potrzeba bezwzględnej przejrzystości stawek detalicznych. Konsumenci 
muszą miec możliwość wyboru spośród poszczególnych operatorów działających w 
odwiedzanym państwie tego, dla którego usług roamingowych ich operator macierzysty 
oferuje najkorzystniejsze stawki detaliczne.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 252
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 253
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa przejrzystość i uproszczenie procedur dotyczących 
konsumentów.
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Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 254
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

3. Pierwsza przejrzysta i wystarczająca 
cenowa usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym koszt dodatkowej informacji 
dotyczącej kosztów udzielanej na życzenie 
klienta jest określany przez operatora. 

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy operatorzy w kilku państwach członkowskich dostarczają już nieodpłatnie klientom 
informacji dotyczących połączeń. Swobodny wybór w kwestii używania opcji informowania 
na życzenie zwiększy konkurencję i zmniejszy koszty, bądź nawet zlikwiduje koszty informacji 
dodatkowych dla klientów, dając tym samym lepszy rezultat niż siłą narzucone ceny. 

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 255
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie
przynajmniej raz, przy czym dotyczy to 
zarówno złożenia żądania, jak i przekazania 
informacji.

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 256
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

3. Usługi informacyjne, o których mowa 
powyżej, świadczone będą nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno 
ewentualnego złożenia żądania, jak i 
przekazania informacji.



AM\660182PL.doc 17/70 PE 386.538v03-00

PL

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 257
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w niniejszym 
artykule, oznaczają informacje o opłatach 
pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z 
którego korzysta dany klient, za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
dowolnej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten korzysta 
z usługi roamingu.

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w niniejszym 
artykule, oznaczają informacje o opłatach 
pobieranych zgodnie z planem taryfowym, 
z którego korzysta dany klient, za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
każdej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten korzysta 
z usługi roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 7 ust. 1.

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 258
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w niniejszym 
artykule, oznaczają informacje o opłatach 
pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z 
którego korzysta dany klient, za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
dowolnej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten korzysta 
z usługi roamingu.

4. Zasadnicze i podstawowe informacje 
taryfowe, o których mowa w ust. 1
niniejszego artykułu, oznaczają informacje 
o opłatach pobieranych zgodnie z planem 
taryfowym, z którego korzysta dany klient, 
za wykonywanie i odbieranie połączeń w 
dowolnej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten korzysta 
z usługi roamingu.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa przejrzystość i uproszczenie procedur dotyczących 
konsumentów.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 259
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w niniejszym 
artykule, oznaczają informacje o opłatach 
pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z 
którego korzysta dany klient, za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
dowolnej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten korzysta 
z usługi roamingu.

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w ust. 1, 
streszczają w standardowym formacie 
informacje o opłatach pobieranych zgodnie z 
planem taryfowym, z którego korzysta dany 
klient, za wykonywanie i odbieranie 
połączeń w dowolnej sieci odwiedzanej w 
państwie członkowskim, w którym klient ten 
korzysta z usługi roamingu, a także 
wszystkie warunki, zgodnie z którymi klient 
korzystający z usługi roamingu może 
zapłacić więcej, niż najbardziej 
prawdopodobna cena, oraz zawierają 
numer telefonu, o którym mowa w ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Tryb „push” podaje klientowi szczegółową informację dotyczącą najbardziej 
prawdopodobnego kosztu, jakiego może się on spodziewać, korzystając z usługi roamingu. 
Wysłany w tym trybie SMS powinien jednakże zawierać również warunki, zgodnie z którymi 
klient może zapłacić więcej, a także szczegóły dotyczące numeru usługowego udostępnionego 
zgodnie z ust. 2, pod który klient może zadzwonić w celu ustalenia, jakie warunki mają 
zastosowanie.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 260
ARTYKUŁ 7, USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w niniejszym 
artykule, oznaczają informacje o opłatach 
pobieranych zgodnie z planem taryfowym, z 
którego korzysta dany klient, za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
dowolnej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten korzysta 
z usługi roamingu.

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w ust. 1, 
streszczają w standardowym formacie 
opłaty, w tym VAT, pobierane zgodnie z 
planem taryfowym, z którego korzysta dany 
klient, za wykonywanie i odbieranie 
połączeń głosowych w sieci odwiedzanej w 
państwie członkowskim, w którym klient ten 
korzysta z usługi roamingu.
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Pełne informacje o cenniku, o których 
mowa w ust. 2, obejmują opłaty 
obowiązujące zgodnie z planem taryfowym 
klienta usług w roamingu w odniesieniu do 
przychodzących i wychodzących połączeń 
głosowych oraz obioru i transmisji danych 
w odwiedzanej sieci państwa 
członkowskiego do jakiegokolwiek kraju na 
terytorium Wspólnoty.  Informacje te 
wyszczególniają różnice wysokości stawek 
w godzinach szczytu i poza szczytem, a 
także wszelkie inne okresowe zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 7 ust. 1.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 261
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe, o których mowa w 
niniejszym ustępie, streszczają informacje o 
opłatach pobieranych zgodnie z planem 
taryfowym, z którego korzysta dany klient, a 
dotyczących połączeń telefonicznych w 
obrębie odwiedzanego państwa 
członkowskiego oraz do państwa 
macierzystego, a także odbierania połączeń. 
Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe zawierają koszt sieci 
odwiedzanej. Klient, który powiadomił o 
rezygnacji z sieciowych wiadomości 
tekstowych SMS, powinien mieć prawo do 
ponownego żądania uruchomienia usługi w 
dowolnym momencie. Klientom 
niewidomym lub niedowidzącym operatorzy 
macierzyści zapewnią na żądanie 
informację głosową.

Or. en
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 262
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4 A (nowy) 

4a. Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe, o których mowa w 
niniejszym ustępie, streszczają informacje o 
opłatach pobieranych zgodnie z planem 
taryfowym, z którego korzysta dany klient, a 
dotyczących połączeń telefonicznych w 
obrębie odwiedzanego państwa 
członkowskiego oraz do państwa 
macierzystego, a także odbierania połączeń. 
Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe zawierają koszt sieci 
odwiedzanej. Klient, który powiadomił o 
rezygnacji z sieciowych wiadomości 
tekstowych SMS, powinien mieć prawo do 
ponownego żądania uruchomienia usługi w 
dowolnym momencie. Klientom 
niewidomym lub niedowidzącym operatorzy 
macierzyści zapewnią na żądanie 
informację głosową.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 263
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Podstawowe informacje taryfowe, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
obejmują opłaty roamingowe, mające 
zastosowanie w planie taryfowym danego 
klienta korzystającego z roamingu, za 
połączenia wychodzące wewnątrz 
odwiedzanego kraju i do kraju 
macierzystego oraz za odebrane połączenia. 
Zindywidualizowane podstawowe 
informacje taryfowe dotyczą opłat danej 
sieci macierzystej przy wjeździe do 
odwiedzanego kraju członkowskiego. 
Klienci, którzy zrezygnowali z 
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automatycznego powiadamiania za pomocą 
wiadomości SMS, mają w każdej chwili 
prawo do ponownego włączenia usługi. 
Operatorzy macierzyści oferują klientom 
niewidomym lub niedowidzącym na żądanie 
informacje ustne.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, aby klienci korzystający z roamingu byli bezzwłocznie i automatycznie 
informowani o istotnych elementach naliczanych opłat. 

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 264
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4 A (nowy) 

4a. Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe, o których mowa w 
niniejszym ustępie, streszczają informacje o 
opłatach pobieranych zgodnie z planem 
taryfowym, z którego korzysta dany klient, a 
dotyczących połączeń telefonicznych w 
obrębie odwiedzanego państwa 
członkowskiego oraz do państwa 
macierzystego, a także odbierania połączeń. 
Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe zawierają koszt sieci 
odwiedzanej. Klient, który powiadomił o 
rezygnacji z sieciowych wiadomości 
tekstowych SMS, powinien mieć prawo do 
ponownego żądania uruchomienia usługi w 
dowolnym momencie. Klientom 
niewidomym lub niedowidzącym operatorzy 
macierzyści zapewnią na żądanie 
informację głosową.

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 265
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4 A (nowy) 
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4a. Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe, o których mowa w 
niniejszym ustępie, streszczają informacje o 
opłatach pobieranych zgodnie z planem 
taryfowym, z którego korzysta dany klient, a 
dotyczących połączeń telefonicznych w 
obrębie odwiedzanego państwa 
członkowskiego oraz do państwa 
macierzystego, a także odbierania połączeń. 
Podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe zawierają koszt sieci 
odwiedzanej. Klient, który powiadomił o 
rezygnacji z sieciowych wiadomości 
tekstowych SMS, powinien mieć prawo do 
ponownego żądania uruchomienia usługi w 
dowolnym momencie. Klientom 
niewidomym lub niedowidzącym operatorzy 
macierzyści zapewnią na żądanie 
informację głosową.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje dotyczące cen 
międzynarodowych połączeń roamingowych. Bardziej szczegółowe informacje powinny być 
do dyspozycji na żądanie.

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 266
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Wszyscy usługodawcy muszą 
informować - przy użyciu ikony lub 
ostrzeżenia na ekranie telefonu 
komórkowego - klientów korzystających z 
usługi roamingu, że nawiążą lub odbiorą 
połączenie w systemie roamingowym.

Or. en

Uzasadnienie

Caveat emptor.
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 267
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5

5. Operator macierzysty zobowiązany jest
udzielać nowym klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Operator taki ma 
także obowiązek okresowo informować 
swoich klientów o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych oraz –
dodatkowo – powiadamiać ich każdorazowo 
w przypadku istotnej zmiany tych opłat.

5. Po każdej publikacji zgodnie z art. 10 ust. 
3 operator macierzysty bez zbędnej zwłoki 
udziela każdemu klientowi pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych. Informacje te 
obejmują cenę za minutę połączenia 
płaconą aktualnie przez klienta za 
połączenia głosowe w roamingu, a także 
koszt wiadomości testowej SMS, 
wiadomości multimedialnej MMS i 
jednostki transmisji danych w roamingu, o 
ile takie usługi są dostępne. Nowym 
klientom należy udzielić takiej informacji 
na piśmie podczas zawierania umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
Przy udzielaniu swym klientom ogólnej 
informacji o taryfach oraz o ich zmianach, 
a także przy okazji zmiany opłat
raomingowych, operator macierzysty ma 
obowiązek uwzględnić okresowe informacje
o aktualnej wysokości obowiązujących opłat 
roamingowych. Aktualne opłaty 
roamingowe dostępne są stale w widocznym 
miejscu na stronie internetowej operatora 
macierzystego.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 7 ust. 1.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 268
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5

5. Operator macierzysty zobowiązany jest 
udzielać nowym klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Operator taki ma 

5. Operator macierzysty zobowiązany jest 
udzielać wszystkim klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Za pomocą 
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także obowiązek okresowo informować 
swoich klientów o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych oraz –
dodatkowo – powiadamiać ich każdorazowo 
w przypadku istotnej zmiany tych opłat.

właściwych środków operator może również 
udzielać informacji o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych.
Operator ma także obowiązek informować 
swoich klientów bez zbędnej zwłoki o 
aktualnej wysokości obowiązujących opłat 
roamingowych i powiadamiać ich 
każdorazowo w przypadku istotnej zmiany 
tych opłat. Operator macierzysty udziela 
niezwłocznie wszystkim klientom 
korzystającym z roamingu wyczerpującej 
informacji w szczególności na temat 
warunków dotyczących taryfy ochrony 
klienta przewidzianej w art. 4. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ogromna potrzeba bezwzględnej przejrzystości stawek detalicznych. Konsumenci 
muszą mięć możliwość wyboru spośród poszczególnych operatorów działających w 
odwiedzanym państwie tego, dla którego usług roamingowych ich operator macierzysty 
oferuje najkorzystniejsze stawki detaliczne.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 269
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5

5. Operator macierzysty zobowiązany jest 
udzielać nowym klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Operator taki ma 
także obowiązek okresowo informować 
swoich klientów o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych oraz –
dodatkowo – powiadamiać ich każdorazowo
w przypadku istotnej zmiany tych opłat.

5. Operator macierzysty zobowiązany jest 
udzielać nowym klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Operator taki ma 
także obowiązek okresowo informować 
swoich klientów o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych oraz –
dodatkowo – powiadamiać ich w przypadku 
każdorazowej zmiany opłat roamingowych 
wprowadzonych przez operatora.

Or. pl
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Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 270
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 A (nowy)

5a. Jeżeli operator wprowadzi podwyżkę 
taryf krajowych, powołując się na niniejszy 
akt prawny UE, musi przedłożyć 
wewnętrzny rachunek kosztów.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku uzasadniania tym aktem prawnym podwyżki opłat za rozmowy krajowe przez 
operatora niezbędna jest pełna przejrzystość rachunku kosztów.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 271
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 A (nowy)

5a. Każdy operator macierzysty zapewnia 
uzyskanie przez wszystkich klientów 
informacji na temat warunków dotyczących 
taryfy ochrony klienta przewidzianej w art. 
4. Dokonuje tego zapewniając otrzymanie 
przez każdego klienta w odstępach nie 
przekraczających 6 miesięcy przynajmniej 
jednego SMS, zawierającego wyjaśnienie, 
że operator oferuje Eurotaryfę na 
warunkach, które nie przewidują żadnych 
dodatkowych kosztów, oraz określającego 
opłaty pobierane za wykonie i otrzymanie 
połączeń głosowych w roamingu 
regulowanym w ramach tej Eurotaryfy, a 
także dostarczając wskazany numer 
telefonu, określony w art. 7 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wybory taryfy chroniącej klienta oraz Eurotaryfy wymagać będzie właściwego 
zareklamowania jej przez operatorów, aby zapewnić, iż klienci są w pełni poinformowani o 
istnieniu takiej opcji. Poprawka ta wymaga od operatorów zapewnienia równowagi między 
udzieleniem klientowi planującemu podróż odpowiedniej informacji, a niezarzuceniem go 
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zbędną ich ilością. Linia informacyjna o roamingu, którą przewidział już art. 7 ust. 2, może 
być również wykorzystana do udzielania informacji klientom na ich życzenie o taryfie 
chroniącej klienta

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 272
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 B (nowy)

5b. Operator macierzysty udzielający 
informacji na mocy art. 7 ust. 2 za pomocą 
wskazanego numeru telefonu na życzenie 
klienta dostarcza również informacji na 
temat Eurotaryfy oraz instrukcji o przejściu 
na nią.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wybory taryfy chroniącej klienta oraz Eurotaryfy wymagać będzie właściwego 
zareklamowania jej przez operatorów, aby zapewnić, iż klienci są w pełni świadomi istnienia 
takiej opcji. Poprawka ta wymaga od operatorów zapewnienia równowagi między 
udzieleniem klientowi planującemu podróż odpowiedniej informacji, a niezarzuceniem go 
zbędną ich ilością. Linia informacyjna o roamingu, którą przewidział art. 7 ust. 2, może być 
również wykorzystana do udzielania informacji klientom na ich życzenie o taryfie chroniącej 
klienta

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 273
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 A (nowy)

5a. Macierzyści operatorzy podejmują 
rozsądne środki w celu zapewnienia, że 
wszyscy ich klienci korzystający z usług 
roamingowych świadomi są istnienia 
Eurotaryfy.  W szczególności w ciągu 2 
miesięcy od ogłoszenia niniejszego 
rozporządzenia macierzyści operatorzy 
wysyłają każdemu takiemu klientowi 
komunikat opisujący w jasny i bezstronny 
sposób Eurotaryfę, a następnie 
przypomnienie o niej w rozsądnych 
odstępach czasu.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić wysoki poziom informacji o istnieniu Eurotaryfy.  W tym kontekście bardzo 
pomocne może być nawiązanie kontaktu z każdym klientem za sprawą listu lub SMS, tak przed 
wprowadzeniem taryfy, jak i w okresowych odstępach czasu po jej wprowadzeniu. 

Poprawkę złożył Dominique Vlasto

Poprawka 274
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5 a (nowy)

5 a. Operatorzy krajowi powinni stosować 
niezbędne środki w celu informowania 
klientów indywidualnych korzystających z 
roamingu międzynarodowego o istnieniu 
eurotaryfy. W szczególności po upływie 
dwóch miesięcy po opublikowaniu 
niniejszego rozporządzenia, a następnie w 
regularnych odstępach powinni wysyłać 
każdemu z nich dokument prezentujący 
eurotaryfę w jasny i niezafałszowany 
sposób.

Or. fr

Uzasadnienie

Wysoki poziom świadomości na temat eurotaryfy to sprawa zasadnicza. W związku z tym 
bardzo użyteczne byłoby wysłanie każdemu klientowi indywidualnemu informacji, pocztą lub 
w formie SMS, przed wprowadzeniem tej taryfy, a następnie w regularnych odstępach. Klienci 
biznesowi niekoniecznie będą zainteresowani taką informacją, dlatego też obowiązek ten 
powinien dotyczyć tylko klientów indywidualnych.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 275
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1

1. Krajowe organy regulacyjne monitorują i 
nadzorują przestrzeganie niniejszego 
rozporządzenia na terytorium podlegającym 
ich kompetencji.

5. Krajowe organy regulacyjne monitorują i 
nadzorują przestrzeganie niniejszego 
rozporządzenia na ich terytorium. 
Monitorują one w szczególności zgodność z 
wymogami średnich opłat za połączenia 
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przychodzące i wychodzące, opierając się 
na całkowitej naliczanej cenie detalicznej 
usług w roamingu oraz łącznej liczbie 
minut połączeń przychodzących i 
wychodzących w roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ustanowienie podstawy monitorowania zgodności ze średnimi cenami, 
o których mowa w art. 4.  Zgodność powinna być obliczana odrębnie dla połączeń 
wychodzących i przychodzących, ponieważ podlegają one odrębnym regulacjom.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 276
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Krajowe organy regulacyjne prowadzą 
szczegółowe badania odpowiednich 
krajowych rynków usług roamingowych. W 
szczególności zbierają one dane na temat 
długości w minutach wychodzących i 
przychodzących połączeń roamingowych 
oraz odnośnych dochodów operatora. 
Wyniki takich analiz powinny być 
udostępniane przynajmniej na sześć 
miesięcy przed datą rewizji niniejszego 
rozporządzenia określoną w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest podjęcie znaczących inicjatyw na szczeblu krajowym w celu skonsolidowania 
informacji odnoszących się do cen, ilości oraz dochodów z roamingu umożliwiających 
uzyskanie jasnego obrazu sytuacji na europejskim rynku roamingowym. Godnym ubolewania 
jest fakt, że wyniki takich analiz nie zostały udostępnione przed przyjęciem niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imienu grupy politycznej PSE

Poprawka 277
ARTYKUŁ 8, USTĘP 5 
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5. Krajowe organy regulacyjne udostępniają 
do publicznej wiadomości aktualne 
informacje dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w sposób 
umożliwiający zainteresowanym łatwy 
dostęp do tych informacji.

5. Krajowe organy regulacyjne udostępniają 
do publicznej wiadomości aktualne 
informacje dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w sposób
umożliwiający zainteresowanym łatwy 
dostęp do tych informacji. Śledzą one 
zmiany wysokości opłat detalicznych 
i hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, a także co 12 
miesięcy podają wyniki tych działań do 
publicznej wiadomości.  Należy dostarczyć 
oddzielnych informacji na temat klientów 
biznesowych, klientów usług 
abonamentowych i klientów usług w 
przedpłacie.

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie art. 8 ust. 5 i 6 wniosku Komisji oraz zaostrzenie obowiązku krajowych organów 
regulacyjnych monitorowania stosowania rozporządzenia i publicznego udostępnienia 
wyników. Obowiązek dotyczący monitorowania rozporządzenia został bardzo szeroko ujęty 
(„... dotyczące stosowania…”).  Mogłoby to prowadzić do udostępniania we Wspólnocie 
zasadniczo odmiennych informacji.  Należy w związku z tym określić i zawrzeć w 
rozporządzeniu przed jego sfinalizowaniem zbiór podstawowych danych, które będą 
gromadzone i podawane do wiadomości w każdym państwie członkowskim.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 278
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 

skreślony
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regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji 
przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka włączona do art. 8 ust. 5.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 279
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS),
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji
przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług roamingu 
dla łączności głosowej, zwłaszcza w 
najbardziej oddalonych regionach 
Wspólnoty, i co sześć miesięcy od momentu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
przekazują Komisji wyniki swoich 
obserwacji. Należy dostarczyć oddzielnych 
informacji na temat klientów biznesowych, 
klientów usług abonamentowych i klientów 
usług w przedpłacie.

Or. en

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 280
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS),
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług roamingu 
dla łączności głosowej, zwłaszcza w 
najbardziej oddalonych regionach 
Wspólnoty, i na życzenie Komisji, co sześć 
miesięcy od momentu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, przekazują jej 
wyniki swoich obserwacji. Należy 
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przekazują jej wyniki swoich obserwacji. dostarczyć oddzielnych informacji na temat 
klientów biznesowych, klientów usług 
abonamentowych i klientów usług w 
przedpłacie.

Or. en

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 281
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji 
przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług w zakresie 
wiadomości tekstowych (SMS) i innych 
usług transmisji danych, oraz co sześć 
miesięcy od momentu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, przekazują 
Komisji wyniki swoich obserwacji w formie 
sprawozdania.

Or. hu

Uzasadnienie

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologicznemu rola rynku usług międzynarodowych w 
zakresie danych wciąż rośnie. Przesyłanie dźwięku w oparciu o internet (VoiP) 
rewolucjonizuje telefonię stałą, otwierając drogę tańszym przekazom dźwiękowym. 
Rozprzestrzenianie się i obecność sieci 3G oraz innych związanych z tym technologii mają 
poważny wpływ na rynek usług telefonii komórkowej. W interesie konsumentów i w celu 
zagwarantowania konkurencji powinno się dokonywać bardziej intensywnego monitorowania 
mechanizmów rynkowych, a w przypadku ich niewłaściwego działania powinna istnieć 
możliwość odpowiedniej interwencji.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 282
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
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głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji 
przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, a w szczególności w 
odniesieniu do sytuacji obywateli 
mieszkających, pracujących i 
prowadzących przedsiębiorstwa w 
regionach transgranicznych między 
sąsiadującymi państwami członkowskimi 
oraz w odniesieniu do regionów 
transgranicznych w sąsiadujących 
państwach członkowksich, i na życzenie 
Komisji przekazują jej wyniki swoich 
obserwacji.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty roamingowe ponoszą nie tylko podróżujący, ale także przedsiębiorstwa, głównie MŚP, 
oraz obywatele mieszkający, przebywający, pracujący lub działający w wewnętrznych 
regionach granicznych UE. Narażeni są oni na stałe opłaty roamingowe od codziennych 
czynności i to bez udawania się w podróż, kiedy objęci są przypadkowym roamingiem (tj. 
mieszkając w kraju „macierzystym” znajdują się w zasięgu innych operatorów 
transgranicznych). Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby operatorzy doszli do 
porozumienia między sobą, ale jeśli go nie osiągną, sytuacji tej należy zaradzić poprzez 
krajowe organy regulacyjne, a ostatecznie – z ramienia Komisji.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 283
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i na życzenie Komisji 
przekazują jej wyniki swoich obserwacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych 
i hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), 
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i przekazują Komisji 
wyniki swoich obserwacji.

Or. en
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 284
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy) 

6a. Krajowe organy regulacyjne monitorują 
średnie opłaty detaliczne poszczególnych 
operatorów macierzystych, dzieląc wpływy 
każdego operatora telefonii komórkowej z 
roamingu w okresie sześciu miesięcy przez 
odpowiednią ilość połączeń. Należy 
uwzględnić oba rodzaje połączeń –
przychodzące i wychodzące. Krajowe 
organy regulacyjne publikują wyniki 
bezzwłocznie i w sposób łatwo dostępny dla 
wszystkich klientów.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zobowiązać krajowe organy regulacyjne do wnikliwej obserwacji zmian wysokości 
opłat roamingowych.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 285
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy) 

6a. Krajowe organy regulacyjne monitorują 
średnie wysokości opłat detalicznych 
indywidualnych operatorów macierzystych, 
dzieląc dochody każdego operatora telefonii 
komórkowej przez odnośną długość 
połączeń, w oparciu o sześciomiesięczne 
okresy. Należy wziąć pod uwagę oba 
rodzaje połączeń: wychodzących i 
przychodzących. Krajowe organy 
regulacyjne zobowiązane są do ogłaszania 
wyników tych pomiarów bez zbędnej zwłoki 
i w sposób, który umożliwia wszystkim
klientom łatwy dostęp do tych informacji. 

Or. en
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Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 286
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy) 

6a. Na podstawie sprawozdań krajowych 
organów regulacyjnych oraz z 
uwzględnieniem opinii Europejskiego 
Organu Nadzoru, co 12 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi i Radzie analizę 
opłat detalicznych i hurtowych za usługi 
roamingowe we Wspólnocie. Jeżeli 
międzynarodowe opłaty detaliczne za usługi 
roamingowe nie zmaleją znacznie po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, 
zgodnie z procedurą regulacyjno-kontrolną 
przewidzianą w art. 13 ust. 2 Komisja 
przyjmuje dla stawek za połączenia z i 
między sieciami komórkowymi 
współczynnik, o którym mowa w załączniku 
I. 

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 287
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy) 

6a. Na podstawie sprawozdań krajowych 
organów regulacyjnych oraz z 
uwzględnieniem opinii Europejskiego 
Organu Nadzoru, w ciągu 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie 
analizę opłat detalicznych i hurtowych za 
usługi roamingowe we Wspólnocie. Jeżeli 
międzynarodowe opłaty detaliczne za usługi 
roamingowe nie zmaleją znacznie po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, 
zgodnie z procedurą regulacyjno-kontrolną 
przewidzianą w art. 13 ust. 2a Komisja 
uaktualnia współczynnik dla stawek za 
połączenia z i między sieciami 
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komórkowymi, o którym mowa w 
załączniku I. 

Or. en

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 288
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy).

6a. Na podstawie sprawozdań krajowych 
organów regulacyjnych, w ciągu 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi i Radzie analizę opłat 
detalicznych i hurtowych za 
międzynarodowe roamingowe usługi 
transmisji danych we Wspólnocie. Jeżeli 
międzynarodowe opłaty za międzynarodowe 
roamingowe usługi transmisji danych nie 
zmaleją znacznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedstawia również wniosek dotyczący 
regulacji tych opłat na podstawie regulacji 
opłat za roamig w przypadku połączeń 
głosowych.

Or. hu

Uzasadnienie

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologicznemu rola rynku usług międzynarodowych w 
zakresie danych wciąż rośnie. Przesyłanie dźwięku w oparciu o internet (VoiP) 
rewolucjonizuje telefonię stałą, otwierając drogę tańszym przekazom dźwiękowym. 
Rozprzestrzenianie się i obecność sieci 3G oraz innych związanych z tym technologii mają 
poważny wpływ na rynek usług telefonii komórkowej. W interesie konsumentów i w celu 
zagwarantowania konkurencji powinno się dokonywać bardziej intensywnego monitorowania 
mechanizmów rynkowych, a w przypadku ich niewłaściwego działania powinna istnieć 
możliwość odpowiedniej interwencji.

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 289
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 B (nowy) 
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6b. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług w zakresie 
wiadomości tekstowych (SMS) i innych 
usług transmisji danych, oraz co sześć 
miesięcy od momentu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, przekazują 
Komisji wyniki swoich obserwacji. Należy 
dostarczyć oddzielnych informacji na temat 
klientów biznesowych, klientów usług 
abonamentowych i klientów usług w 
przedpłacie. 

Or. en

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 290
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 C (nowy) 

6c. Na podstawie sprawozdań krajowych 
organów regulacyjnych, w ciągu 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi i Radzie analizę opłat 
detalicznych i hurtowych za 
międzynarodowe roamingowe usługi 
transmisji danych we Wspólnocie. Jeżeli 
międzynarodowe opłaty za międzynarodowe 
roamingowe usługi transmisji danych nie 
zmaleją znacznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja bada 
potrzebę rozporządzenia zmniejszającego 
opłaty za dostarczanie wyżej wspomnianych 
usług i w razie potrzeby w ciągu 3 miesięcy 
przedstawia dotyczący go nowy wniosek.  

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 291
ARTYKUŁ 8 USTĘP 8 
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8. Procedury pozasądowego rozwiązywania 
sporów ustanowione zgodnie z art. 34 
dyrektywy 2002/22/WE mają także 
zastosowanie do nierozstrzygniętych sporów 
dotyczących kwestii zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu, z udziałem 
konsumentów i (jeżeli prawo krajowe 
przewiduje taką możliwość) innych 
użytkowników końcowych.

8. Procedury pozasądowego rozwiązywania 
sporów ustanowione zgodnie z art. 34 
dyrektywy 2002/22/WE mają także 
zastosowanie do nierozstrzygniętych sporów 
dotyczących kwestii zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu, z udziałem 
konsumentów, będących klientami usług 
roamingowych, i (jeżeli prawo krajowe 
przewiduje taką możliwość) innych klientów 
korzystających z usług roamingowych.

Or. en

Uzasadnienie

Śledzenie zmian technicznych w celu wykazania, że rozporządzenie dotyczy klientów usług w 
roamingu.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 292
ARTYKUŁ 8 USTĘP 8 A (nowy)

8a. Krajowe organy regulacyjne 
rozpoczynają i prowadzą w całej 
Wspólnocie publiczną kampanię w 
środkach masowego przekazu – w telewizji, 
radiu, prasie lub kinie – w celu zwrócenia 
uwagi na warunki eurotaryfy zgodnie z 
art. 4 niniejszego rozporządzenia. 
Kampania ta powinna rozpocząć się 
bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Istotne jest poinformowanie klientów korzystających z roamingu o możliwościach, jakie 
oferuje eurotaryfa.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 293
ARTYKUŁ 8 USTĘP 8 A (nowy) 
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8a. Krajowe organy regulacyjne inicjują i 
wdrażają we Wspólnocie kampanię 
reklamową poprzez takie środki masowego 
przekazu, jak telewizja, radio, magazyny, 
prasa i kino, w celu podniesienia poziomu 
informacji na temat warunków 
Eurotaryfy/taryfy klienta, jak określono w 
art. 4 niniejszego rozporządzenia. 
Kampanię należy rozpocząć niezwłocznie 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 294
ARTYKUŁ 8 USTĘP 8 A (nowy) 

8a. Krajowe organy regulacyjne inicjują i 
wdrażają we Wspólnocie kampanię 
reklamową poprzez takie środki masowego 
przekazu, jak telewizja, radio, magazyny, 
prasa lub kino, w celu podniesienia 
poziomu informacji na temat warunków 
taryfy chroniącej klienta, jak określono w 
art. 4 niniejszego rozporządzenia. 
Kampanię należy rozpocząć niezwłocznie 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 295
ARTYKUŁ 9 

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie środki 
niezbędne dla zapewnienia wdrożenia tych 
zasad. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie środki 
niezbędne dla zapewnienia wdrożenia tych 
zasad. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
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Państwa członkowskie zgłoszą Komisji 
przyjęte przepisy przed upływem sześciu
miesięcy od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie, a także 
niezwłocznie zgłoszą każdą późniejszą ich 
zmianę.

Państwa członkowskie zgłoszą Komisji 
przyjęte przepisy przed upływem dziewięciu
miesięcy od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie, a także 
niezwłocznie zgłoszą każdą późniejszą ich 
zmianę.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy prawne niektórych państw członkowskich (np. Słowacji, Republiki Czeskiej) nie 
przewidują nałożenia przez rozporządzenia wykonawcze zobowiązań - w tym przypadku kar. 
Można tego dokonać wyłącznie poprzez ustawę, co wymaga zainicjowania trwającego kilka 
miesięcy procesu legislacyjnego: od projektu wniosku po przyjęcie przez parlament. 
Minimalny rozsądny okres czasu pozwalający na przyjęcie tych środków wynosi dziewięć 
miesięcy.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 296
ARTYKUŁ 9 

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie środki 
niezbędne dla zapewnienia wdrożenia tych 
zasad. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie zgłoszą Komisji 
przyjęte przepisy przed upływem sześciu
miesięcy od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie, a także 
niezwłocznie zgłoszą każdą późniejszą ich 
zmianę.

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego
rozporządzenia i podejmują wszelkie środki 
niezbędne dla zapewnienia wdrożenia tych 
zasad. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie zgłoszą Komisji 
przyjęte przepisy przed upływem dziewięciu
miesięcy od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie, a także 
niezwłocznie zgłoszą każdą późniejszą ich 
zmianę.

Or. xm

Uzasadnienie

Sześciomiesięczny okres notyfikacji jest dla niektórych państw członkowskich 
niewystarczający.
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Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 297
ARTYKUŁ 10

Średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej

skreślony

1. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej jest 
ustalana zgodnie z kryteriami i metodyką 
określonymi w załączniku II, na podstawie 
informacji przekazanych przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z ust. 2 i 4.
2. Każdy krajowy organ regulacyjny 
przekazuje na wniosek Komisji oraz w 
wyznaczonym przez nią w tym wniosku 
terminie informacje określone w załączniku 
II.
3. Komisja regularnie publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wysokość średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, ustaloną 
zgodnie z ust. 1, 2 i 4.
4. Przy pierwszej następującej po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie 
publikacji średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej Komisja 
może opierać się na najnowszych 
informacjach zgodnych z załącznikiem II i 
zebranych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2002/21/WE w ramach wykonywania przez 
Komisję obowiązku monitorowania 
wdrożenia ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r.
5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w 
terminie dwóch miesięcy od daty każdej 
publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.
6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

W wyniku proponowanego przez Komisję rozporządzenia wielu małym operatorom 
przyczyniającym się do zwiększenia konkurencyjności, lepszego wyboru dla konsumenta i 
rozwoju nowych innowacyjnych usług w sektorze telekomunikacji może grozić znalezienie się 
w niekorzystnej sytuacji. Ustanowienie pułapu cenowego zapewnia małym operatorom pewną 
dozę ochrony.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 298
ARTYKUŁ 10

Średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej

skreślony

1. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej jest 
ustalana zgodnie z kryteriami i metodyką 
określonymi w załączniku II, na podstawie 
informacji przekazanych przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z ust. 2 i 4.
2. Każdy krajowy organ regulacyjny 
przekazuje na wniosek Komisji oraz w 
wyznaczonym przez nią w tym wniosku 
terminie informacje określone w załączniku 
II.
3. Komisja regularnie publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wysokość średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, ustaloną 
zgodnie z ust. 1, 2 i 4.
4. Przy pierwszej następującej po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie 
publikacji średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej Komisja 
może opierać się na najnowszych 
informacjach zgodnych z załącznikiem II i 
zebranych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2002/21/WE w ramach wykonywania przez 
Komisję obowiązku monitorowania 
wdrożenia ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r.
5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
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przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w 
terminie dwóch miesięcy od daty każdej 
publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.
6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Wraz z określeniem pewnej maksymalnej wysokości opłat hurtowych w art. 3 przepisy art. 10 
stają się zbyteczne. 

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 299
ARTYKUŁ 10

Średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej

skreślony

1. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej jest 
ustalana zgodnie z kryteriami i metodyką 
określonymi w załączniku II, na podstawie 
informacji przekazanych przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z ust. 2 i 4.
2. Każdy krajowy organ regulacyjny 
przekazuje na wniosek Komisji oraz w 
wyznaczonym przez nią w tym wniosku 
terminie informacje określone w załączniku 
II.
3. Komisja regularnie publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wysokość średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, ustaloną 
zgodnie z ust. 1, 2 i 4.
4. Przy pierwszej następującej po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie 
publikacji średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej Komisja 
może opierać się na najnowszych 
informacjach zgodnych z załącznikiem II i 
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zebranych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2002/21/WE w ramach wykonywania przez 
Komisję obowiązku monitorowania 
wdrożenia ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r.
5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w 
terminie dwóch miesięcy od daty każdej 
publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.
6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pułapy stawek ustalone są w postaci liczbowej, nie ma potrzeby odwoływania się 
do obliczenia krajowej średniej ważonej stawki za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej. System ten jest mniej przejrzysty dla konsumentów i stanowić będzie zbędne 
obciążenie administracyjne dla krajowych organów regulacyjnych.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 300
ARTYKUŁ 10

Średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej

skreślony

1. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej jest 
ustalana zgodnie z kryteriami i metodyką 
określonymi w załączniku II, na podstawie 
informacji przekazanych przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z ust. 2 i 4.
2. Każdy krajowy organ regulacyjny 
przekazuje na wniosek Komisji oraz w 
wyznaczonym przez nią w tym wniosku 
terminie informacje określone w załączniku 
II.
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3. Komisja regularnie publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wysokość średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, ustaloną 
zgodnie z ust. 1, 2 i 4.
4. Przy pierwszej następującej po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie 
publikacji średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej Komisja 
może opierać się na najnowszych 
informacjach zgodnych z załącznikiem II i 
zebranych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2002/21/WE w ramach wykonywania przez 
Komisję obowiązku monitorowania 
wdrożenia ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r.
5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w 
terminie dwóch miesięcy od daty każdej 
publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.
6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Skoro ustala się określoną wysokość stawki hurtowej (np. 0,36 eurocenta za minutę), przepisy 
art. 10 stają się zbyteczne. 

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 301
ARTYKUŁ 10

Średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej

skreślony

1. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej jest 
ustalana zgodnie z kryteriami i metodyką 
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określonymi w załączniku II, na podstawie 
informacji przekazanych przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z ust. 2 i 4.
2. Każdy krajowy organ regulacyjny 
przekazuje na wniosek Komisji oraz w 
wyznaczonym przez nią w tym wniosku 
terminie informacje określone w załączniku 
II.
3. Komisja regularnie publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wysokość średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, ustaloną 
zgodnie z ust. 1, 2 i 4.
4. Przy pierwszej następującej po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie 
publikacji średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej Komisja 
może opierać się na najnowszych 
informacjach zgodnych z załącznikiem II i 
zebranych zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2002/21/WE w ramach wykonywania przez 
Komisję obowiązku monitorowania 
wdrożenia ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r.
5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w 
terminie dwóch miesięcy od daty każdej 
publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.
6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 302
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej jest ustalana zgodnie z 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 średnia stawka za 
zakończenie połączenia w sieci komórkowej 
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kryteriami i metodyką określonymi w 
załączniku II, na podstawie informacji 
przekazanych przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z ust. 2 i 4.

jest ustalana zgodnie z kryteriami i 
metodyką określonymi w załączniku II, na 
podstawie informacji przekazanych przez 
krajowe organy regulacyjne zgodnie z ust. 2 
i 4.

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 303
ARTYKUŁ 10 USTĘP 5

5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3, 4 i 6 weszły w życie w 
terminie dwóch miesięcy od daty każdej 
publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.

5. Przedsiębiorstwa podlegające wymogom 
niniejszego rozporządzenia dopilnują, aby 
wszelkie zmiany wysokości pobieranych 
przez nie opłat niezbędne dla zapewnienia 
zgodności z art. 3 (skreślenie) weszły w 
życie w terminie dwóch miesięcy od daty 
każdej publikacji, zgodnie z wcześniejszymi 
ustępami niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 304
ARTYKUŁ 10 USTĘP 6

6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 305
ARTYKUŁ 10 USTĘP 6

6. Zmiany konieczne dla dostosowania 6. Zmiany konieczne dla dostosowania 
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załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 3.

załącznika II do postępu techniki i sytuacji 
rynkowej są uchwalane przez Komisję, 
działającą zgodnie z procedurą określoną w 
art. 13 ust. 2a

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 306
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.  W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki. 
Rozporządzenie wygasa za dwa lata.

Or. en

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 307
ARTYKUŁ 12 A (nowy)

Artykuł 12a
Okres obowiązywania rozporządzenia.

Rozporządzenie wygasa po okresie 3 lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to środek krótkoterminowy i powinien mieć konkretną datę wygaśnięcia. 

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 308
ARTYKUŁ 12 A (nowy)

Artykuł 12a
Niniejsze rozporządzenie traci moc po 
upływie trzech lat.

Or. de

Uzasadnienie

Nie można nie dostrzegać, że instrument regulacji cen stanowi znaczną interwencję w rozwój 
rynku. Z tego względu należy ograniczyć w czasie stosowanie rozporządzenia. Ponadto należy 
wyjść z założenia, że w ciągu trzech lat ceny uplasują się na dużo niższym poziomie. 

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 309
ARTYKUŁ 12 A (nowy)

Artykuł 12 a
Niniejsze rozporządzenie wygasa po 
upływie trzech lat od wejścia w życie.

Or. es

Uzasadnienie

Na rynku wystąpiło zakłócenie, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie wkrótce 
naprawione, a jeśli tak się nie stanie, UE zawsze będzie mogła dokonać ponownej 
interwencji. 

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 310
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 A (nowy)
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1a. Niniejsze rozporządzenie traci moc po 
upływie trzech lat.

Or. xm

Uzasadnienie

Ze względu na większą uwagę poświęcaną taryfom roamingowym, starania poszczególnych 
operatorów w zakresie oferty korzystniejszych taryf roamingowych oraz zaproponowane w 
tym miejscu działania prawdopodobne jest osiągnięcie sukcesu w krótkim terminie. Nie należy 
spodziewać się wycofania przez operatorów korzystnej dla klienta oferty po wygaśnięciu 
rozporządzenia. 

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 311
ARTYKUŁ 12 A (nowy)

Artykuł 12a
Klauzula wygaśnięcia

Najpóźniej w trzy lata po wejściu w życie, 
niniejsze rozporządzenie zostanie 
potwierdzone zgodnie z procedurą 
określoną w art. 251 Traktatu lub 
wygaśnie.

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 312
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Rozporządzenie wygasa po trzech latach 
pod warunkiem, że ocena Komisji będzie 
pozytywna.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli rynek będzie w pełni konkurencyjny, rozporządzenie przestanie być potrzebne. 
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 313
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Rozporządzenie obowiązuje jedynie 
przez pięć lat, a następnie traci moc.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie czasu obowiązywania rozporządzenia jest sensowne z uwagi na 
zagwarantowanie po 5 latach wolnej konkurencji i europejskiego rynku wewnętrznego. 

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 314
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwunastu 
miesięcy od wejścia rozporządzenia w życie. 
W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie czy w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem zarówno 
sytuacji w zakresie konkurencji jak i 
ochrony konsumenta, nadal istnieje 
potrzeba przedłużenia okresu 
obowiązywania rozporządzenia poza okres 
określony w art. 12a uwzględniając rozwój 
cen usług połączeń komórkowych na 
poziomie krajowym. W ramach niniejszego 
sprawozdania Komisja uwzględni zmiany 
wysokości opłat detalicznych i hurtowych 
za świadczenie klientom korzystającym z 
roamingu usług łączności głosowej i 
transmisji danych, w tym usług przesyłania 
wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), w 
tym, w stosownych przypadkach, zalecenia 
konieczności uregulowania tych usług. W 
tym celu Komisja może wykorzystać 
informacje zgromadzone przy zastosowaniu 
art.8 ust. 2.  Komisja w szczególności oceni 
czy cele niniejszego rozporządzenia zostały 
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osiągnięte i w miarę potrzeb wniesie 
odpowiednie propozycje.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 315
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem 18 miesięcy
od wejścia rozporządzenia w życie. W 
swoim sprawozdaniu Komisja uzasadnia, 
czy w świetle rozwoju sytuacji rynkowej, a 
także sytuacji w zakresie konkurencji i 
ochrony konsumentów w dalszym ciągu 
konieczne jest przedłużenie okresu 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia 
określonego w art. 12a, przy uwzględnieniu 
rozwoju sytuacji w zakresie kształtowania 
się cen mobilnych usług komunikacyjnych 
na szczeblu krajowym. W sprawozdaniu 
Komisja ujmuje również zmiany wysokości 
opłat hurtowych i detalicznych za 
świadczenie usług łączności głosowej i 
transmisji danych, w tym usług przesyłania 
wiadomości tekstowych (SMS) 
i wiadomości multimedialnych (MMS), 
oraz ewentualne zalecenia dotyczące 
konieczności regulacji tych usług. W tym 
celu Komisja może wykorzystać informacje 
zebrane w wyniku stosowania art. 8 ust. 2.
Komisja ocenia w szczególności, czy 
osiągnięto cele niniejszego rozporządzenia i 
ewentualnie proponuje odpowiednie 
wnioski.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dokładniej sformułować warunki dokonywania przeglądu. Ponadto istotne jest, aby 
przegląd obejmował także zmiany wysokości cen przesyłania wiadomości SMS i MMS. 
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 316
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem osiemnastu 
miesięcy od wejścia rozporządzenia w życie. 
W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie czy w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem zarówno 
sytuacji w zakresie konkurencji jak i 
ochrony konsumenta, nadal istnieje 
potrzeba przedłużenia okresu 
obowiązywania rozporządzenia poza okres 
określony w art. 12a uwzględniając rozwój 
cen usług połączeń komórkowych na 
poziomie krajowym. W ramach niniejszego 
sprawozdania Komisja uwzględni zmiany 
wysokości opłat detalicznych i hurtowych 
za świadczenie klientom korzystającym z 
roamingu usług łączności głosowej i 
transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych 
(SMS) i wiadomości multimedialnych 
(MMS), w tym, w stosownych 
przypadkach, zalecenia konieczności 
uregulowania tych usług. W tym celu 
Komisja może wykorzystać informacje 
zgromadzone przy zastosowaniu art.8 ust. 2.  
Komisja w szczególności oceni czy cele 
niniejszego rozporządzenia zostały 
osiągnięte i w miarę potrzeb wniesie 
odpowiednie propozycje.

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 317
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
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niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.  W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich wygaśnięcia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem zarówno 
sytuacji w zakresie konkurencji jak i 
ochrony konsumenta, nadal istnieje 
potrzeba przedłużenia okresu 
obowiązywania rozporządzenia poza okres 
określony w art. 12a uwzględniając rozwój 
cen usług połączeń komórkowych na 
poziomie krajowym. W ramach niniejszego 
sprawozdania Komisja uwzględni zmiany 
wysokości opłat detalicznych i hurtowych 
za świadczenie klientom korzystającym z 
roamingu usług łączności głosowej i 
transmisji danych, w tym usług przesyłania 
wiadomości tekstowych (SMS) i 
wiadomości multimedialnych (MMS), w 
tym, w stosownych przypadkach, zalecenia 
konieczności uregulowania tych usług. W 
tym celu Komisja może wykorzystać 
informacje zgromadzone przy zastosowaniu 
art.8 ust. 2.  Komisja w szczególności oceni 
czy cele niniejszego rozporządzenia zostały 
osiągnięte i w miarę potrzeb wniesie 
odpowiednie propozycje.

Or. en

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 318
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem osiemnastu
miesięcy od wejścia rozporządzenia w życie. 
W swoim sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
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przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

jakichkolwiek przepisów w świetle rozwoju 
sytuacji rynkowej i z uwzględnieniem 
sytuacji w zakresie konkurencji. W tym celu 
Komisja może zwrócić się do państw 
członkowskich oraz krajowych organów 
regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie 
informacji, które zostaną jej dostarczone bez 
zbędnej zwłoki.

Or. es

Uzasadnienie

Na rynku wystąpiło zakłócenie, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie wkrótce 
naprawione, a jeśli tak się nie stanie, UE zawsze będzie mogła dokonać ponownej 
interwencji. 

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 319
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem 18 miesięcy
od wejścia rozporządzenia w życie.  
Sprawozdanie obejmie szczegółową analizę 
konieczności utrzymania przepisów oraz w 
stosownych przypadkach obejmie 
odpowiednie wnioski legislacyjne. W tym 
celu Komisja może zwrócić się do państw 
członkowskich oraz krajowych organów 
regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie 
informacji, które zostaną jej dostarczone bez 
zbędnej zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona w celu zapewnienia większej szczegółowości sprawozdania 
kontrolnego i dostosowania języka do standardowych sformułowań.   
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imienu grupy politycznej PSE

Poprawka 320
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.  
Sprawozdanie obejmie szczegółową analizę 
konieczności utrzymania przepisów oraz w 
stosownych przypadkach obejmie 
odpowiednie wnioski legislacyjne. W tym 
celu Komisja może zwrócić się do państw 
członkowskich oraz krajowych organów 
regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie 
informacji, które zostaną jej dostarczone bez 
zbędnej zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona w celu zapewnienia większej szczegółowości sprawozdania 
kontrolnego i dostosowania języka do standardowych sformułowań. 

Poprawkę złożyli Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Poprawka 321
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi - w 
świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z 
uwzględnieniem sytuacji w zakresie 
konkurencji oraz wyników uzyskanych w 
związku ze stosowaniem niniejszego 
rozporządzenia - uzasadnienie konieczności 
sporządzenia nowego wniosku Komisji, 
którego celem byłoby utworzenie 
rzeczywistego, skutecznego i 
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zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki. konkurencyjnego wewnętrznego rynku 
telekomunikacyjnego, aby wyeliminować 
transgraniczne koszty w okresie kolejnych 
pięciu lat. W tym celu Komisja może 
zwrócić się do państw członkowskich oraz 
krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Or. it

Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 322
ARTYKUŁ 12.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle sytuacji 
gospodarczej, rozwoju sytuacji rynkowej 
oraz dotyczących konkurencji i 
mechanizmów negocjacji finansowych , 
które się pojawiły. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Or. hu

Uzasadnienie

Skutecznie i bez zniekształceń działający rynek ma zasadnicze znaczenie zarówno dla 
dobrobytu obywateli UE, jak i konkurencyjności UE. Rynek konkurencyjny zmniejsza wydatki 
obywateli i zachęca do dokonywania inwestycji i innowacji. Kiedy konkurencja jest 
zniekształcona, a rynek nie jest w stanie tego skorygować, zachodzi potrzeba interwencji. Jest 
ona uzasadniona jedynie w zakresie i do momentu, w którym rynek ponownie odzyskał 
zdolność do samoregulacji. Potem nie istnieje już żadne uzasadnienie kontynuowania 
regulacji.
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Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 323
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.  W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki. 
Każdy wniosek w sprawie uchylenia 
rozporządzenia musiałby zawierać niezbite 
dowody, że zmiany zachodzące na rynku 
uzasadniające uchylenie są trwałe i że 
uchylenie nie spowoduje ich odwrócenia.

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 324
ARTYKUŁ 12

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.  W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 
zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
uwzględni badania krajowych rynków w 
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oraz krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej zwłoki.

zakresie roamingu udostępnione przez
krajowe organy regulacyjne, co najmniej na 
6 tygodni przed rewizją niniejszego 
rozporządzenia. Ponadto należy zwrócić 
szczególną uwagę na skutki braku 
równowagi regionalnej i wśród operatorów.

Or. en

Uzasadnienie

Dla jasności obrazu europejskiego rynku roamingu, należy zebrać informacje na poziomie 
krajowym odnoszące się do cen, ilości oraz dochodów z roamingu.

W trakcie procesu rewizji należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż niektórzy operatorzy 
ponoszą bez wątpienia wyższe koszty hurtowe niż przeciętnie z uwagi na szczególne 
okoliczności, na które nie mają wpływu (np. niskie zagęszczenie ludności, obszar górski i 
wyspiarski, duży napływ turystów w krótkim okresie czasu)

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imienu grupy politycznej PSE

Poprawka 325
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Komisja stale śledzi zmiany cen na 
rynku przekazywania danych, w tym 
wiadomości tekstowych SMS i wiadomości 
multimedialnych MMS.  Składa ona 
sprawozdanie w sprawie zmian na rynku do 
dnia ..1.  Sprawozdanie zawiera propozycje 
działania, o ile to konieczne, i podaje 
wyczerpujące uzasadnienie jego 
ewentualnego podjęcia. Propozycja taka 
może być także przedstawiona odrębnie, 
jeżeli wymagają tego zmiany na rynku lub 
ich brak.
__________
1 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie w razie konieczności szybkiej interwencji regulacyjnej w 
zakresie przekazywania danych, co nie jest obecnie możliwe ze względu na brak danych.
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Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 326
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Komisja stale śledzi zmiany cen na 
rynku przekazywania danych, w tym 
wiadomości tekstowych SMS i wiadomości 
multimedialnych MMS.  Przedstawi ona 
sprawozdanie o rozwoju rynku w ciągu 12 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera 
propozycje działania, o ile to konieczne, i 
podaje wyczerpujące uzasadnienie jego 
ewentualnego podjęcia. Propozycja taka 
może być także przedstawiona odrębnie, 
jeżeli wymagają tego zmiany na rynku lub 
ich brak.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie w razie konieczności szybkiej interwencji regulacyjnej w 
zakresie przekazywania danych, co nie jest obecnie możliwe ze względu na brak danych. 

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, wi mieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 327
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 B (nowy)

1b. Komisja analizuje skutki wprowadzenia 
niniejszego rozporządzenia na 
konkurencyjność mniejszych, niezależnych 
lub nowych operatorów. Przedstawia ona 
sprawozdanie do dnia...1. Sprawozdanie 
obejmuje, w razie konieczności, propozycję 
działania. Propozycja taka może być także 
przedstawiona odrębnie, jeżeli wymagają 
tego zmiany na rynku lub ich brak.
__________
1 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie szybkiego działania regulacyjnego, jeżeli to konieczne dla 
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na konkurencję.

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 328
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 B (nowy)

1B. Komisja analizuje skutki wprowadzenia 
niniejszego rozporządzenia na 
konkurencyjność mniejszych, niezależnych 
lub nowych operatorów. W szczególności 
Komisja przeanalizuje czy mali, niezależni i 
nowi operatorzy podlegają dyskryminacji 
cenowej. Ponadto Komisja przygotowuje 
sprawozdanie stwierdzające czy należy 
uregulować dostęp na warunkach 
niedyskryminacyjnych dla mniejszych, 
niezależnych lub nowych operatorów. 
Sprawozdanie obejmuje, w razie 
konieczności, propozycję działania. 
Komisja przedstawi sprawozdanie do... (12 
miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia). Propozycja 
taka może być także przedstawiona 
odrębnie, jeżeli wymagają tego zmiany na 
rynku lub ich brak”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem większej jasności analizy Komisji, badającej wpływ uregulowań na małych, 
niezależnych i nowych operatorów. 

Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 329
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1 C (nowy)

1c. Komisja publikuje coroczne 
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sprawozdanie w sprawie zmian, jakie 
nastąpiły na terytorium Wspólnoty w 
dziedzinie objętej niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie szerszego zakresu rocznego przeglądu.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 330
ARTYKUŁ 13

Komitet skreślony
1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Łączności utworzony zgodnie z art. 22 
dyrektywy 2002/21/WE.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów 
art. 8 wspomnianej decyzji.
Termin, o którym mowa w art. 5 ust. 6 
decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.
3. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na zamiar czasowego ograniczenia okresu obowiązywania dyrektywy przepisy art. 13 
są zbędne. 

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 331
ARTYKUŁ 13

Komitet skreślony
1. Komisję wspomaga Komitet ds. 
Łączności utworzony zgodnie z art. 22 
dyrektywy 2002/21/WE.
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2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów 
art. 8 wspomnianej decyzji.
Termin, o którym mowa w art. 5 ust. 6 
decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.
3. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. en

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 332
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Gdziekolwiek dokonano odniesienia do 
niniejszego ustępu, mają zastosowanie art. 
5a ust. 1 do 4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, 
uwzględniając postanowienia jej art. 8.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 333
ARTYKUŁ 15

Wykonanie skreślony
Środki niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na zamiar skreślenia art. 13 powyższy przepis jest zbędny. 

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 334
ARTYKUŁ 15
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Wykonanie skreślony
Środki niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler oraz Christian Ehler

Poprawka 335
ZAŁĄCZNIK I

załącznik zostaje skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana poprawka art. 3 powoduje, że utrzymanie załącznika I jest zbędne. 

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 336
ZAŁĄCZNIK I

Załącznik skreślony.

Or. es

Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 337
ZAŁĄCZNIK I

załącznik zostaje skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie załącznika I jest wynikiem poprawek do art. 3 (patrz poprawka nr 1). 
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 338
ZAŁĄCZNIK I

załącznik skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie załącznika I wynika z wprowadzenia poprawek zgodnie z art. 3 (zob. poprawka nr 
1). 

Poprawkę złożyli Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia

Poprawka 339
ZAŁĄCZNIK I, USTĘP 1, LITERA (A) i (B)

a) współczynnik dwa – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, lub

a) współczynnik jeden przecinek pięć – w 
przypadku realizowanego w roamingu 
regulowanym połączenia z numerem 
należącym do publicznej sieci telefonicznej 
w państwie członkowskim, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć, lub

b) współczynnik trzy – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

a) współczynnik dwa – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć, 

Or. it

Uzasadnienie

Niedawne badania wykazują, że niezbędne są dwa współczynniki obliczeniowe, gdyż istnieje 
różnica w kosztach między połączeniem z numerem należącym do sieci w tym samym państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona jest odwiedzana sieć, i połączeniem z numerem z 
poza tego samego państwa. Te same badania ukazują, że maksymalna stawka hurtowa 
obliczona z użyciem współczynników ustalonych we wniosku Komisji nie gwarantują klientom 
uczciwej ceny roamingu. Dlatego też należy ustalić niższe wskaźniki, które chronić będą 
konsumentów, jednocześnie pozostawiając przedsiębiorstwom margines zysku. 
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Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 340
ZAŁĄCZNIK I

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekraczać, w ujęciu minutowym, 
kwoty odpowiadającej średniej stawce za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3, pomnożonej przez: 

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekraczać, w ujęciu minutowym, 
kwoty odpowiadającej średniej stawce za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3, pomnożonej przez współczynnik 
dwa w przypadku realizowanego w 
roamingu regulowanym połączenia z 
numerem należącym do publicznej sieci 
telefonicznej w państwie członkowskim, w 
którym umiejscowiona jest odwiedzana 
sieć, lub w przypadku realizowanego w 
roamingu regulowanym połączenia z 
numerem należącym do publicznej sieci 
telefonicznej w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym umiejscowiona jest 
odwiedzana sieć.

a) współczynnik dwa – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, lub

Maksymalna opłata, o której mowa w 
niniejszym załączniku, obejmują wszelkie 
składniki
stałe, np. opłaty za zainicjowanie połączenia.

b) współczynnik trzy – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.
Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym załączniku, obejmują wszelkie 
składniki stałe, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia.

Or. pl
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna, w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 341
ZAŁĄCZNIK I

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekraczać, w ujęciu minutowym, 
kwoty odpowiadającej średniej stawce za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3, pomnożonej przez:

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekraczać, w ujęciu minutowym, 
kwoty odpowiadającej średniej stawce za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3, pomnożonej przez czynnik dwa.

a) współczynnik dwa – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, lub
b) współczynnik trzy – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.
Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym załączniku, obejmują wszelkie 
składniki stałe, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia.

Opłaty, o których mowa w niniejszym 
załączniku, obejmują wszelkie składniki 
stałe, np. opłaty za zainicjowanie połączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolity pułap cen na poziomie hurtowym. Pułap ten nie podlega uśrednieniu i obowiązuje 
bez względu na miejsce zakończenia połączenia. Formuła, oparta na raporcie duńskiego 
instytutu Copenhagen Economics załączonym do niniejszego projektu opinii i zawarta jako 
podstawa do dyskusji, będzie w rzeczywistości pociągać za sobą cenę maksymalną w 
wysokości 25 eurocentów. 

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 342
ZAŁĄCZNIK I
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Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym, o 
których mowa w art. 3

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym, o 
których mowa w art. 3 i 4

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
zainicjowanego w tej odwiedzanej sieci 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekraczać, w ujęciu minutowym, 
kwoty odpowiadającej średniej stawce za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3, pomnożonej przez:

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
jeden operator sieci odwiedzanej może 
pobrać od operatora sieci macierzystej 
klienta korzystającego z roamingu za 
zrealizowanie zainicjowanego w tej 
odwiedzanej sieci połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekraczać, w 
ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej 
średniej stawce za zakończenie połączenia w 
sieci komórkowej, opublikowanej zgodnie z 
art. 10 ust. 3, pomnożonej przez 
współczynnik 2 dla wszystkich połączeń 
wykonywanych do publicznej sieci 
telefonicznej, bez względu na to czy 
odbywają się one w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, czy w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

a) współczynnik dwa – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, lub
b) współczynnik trzy – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.
Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym załączniku, obejmują wszelkie 
składniki stałe, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia.

Or. en

Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 343
ZAŁĄCZNIK I USTĘP 1 A (nowy)
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1a. Poza maksymalną stawką, określoną w 
punktach a) i b), operator telefonii 
komórkowej może zaoferować klientowi 
dodatkowe taryfy do wyboru.

Or. de

Uzasadnienie

Operatorzy telefonii komórkowej muszą mieć możliwość umieszczenia w ofercie nie tylko 
planowanych stawek standardowych, ale również stawek dodatkowych. 

Poprawkę złożyli Dominique Vlasto et Margie Sudre

Poprawka 344
ZAŁĄCZNIK I USTĘP 1A (nowy)

1 a. W przypadku wykonywanych i 
odbieranych połączeń z operatorami 
telefonii komórkowej, których koncesje 
obejmują wyłącznie najbardziej oddalone 
regiony Wspólnoty, do wspomnianych kwot 
maksymalnych należy dodać koszty 
dodatkowe związane z oddaleniem tych 
regionów oraz z tranzytem połączeń między 
Europą kontynentalną a najbardziej 
oddalonymi regionami.

Or. fr

Uzasadnienie

Na obszarach najbardziej oddalonych tranzyt połączeń obejmuje koszty niewspółmiernie 
wysokie w porównaniu z kosztami ponoszonymi przez pozostałych operatorów europejskich, 
co wynika z braku ciągłości geograficznej. Przewidywane maksymalne kwoty zmuszałyby 
pozostałych operatorów europejskich do obsługi klientów operatorów działających w strefach 
bardzo oddalonych bez możliwości pokrycia kosztów, co mogłoby skłaniać ich do odmowy 
wykonania połączeń dla klientów operatorów ze stref najbardziej oddalonych.

Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 345
ZAŁĄCZNIK II

załącznik zostaje skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie załącznika II jest wynikiem poprawek do art. 4. 

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 346
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (1) LITERA (B)

(b) „stawka operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej” oznacza średnią opłatę 
minutową (obejmującą opłaty za 
zainicjowanie połączenia), skalkulowaną dla 
trzyminutowego połączenia w godzinach 
szczytu, podawaną bez podatku VAT i 
wyrażoną w walucie krajowej danego 
państwa członkowskiego, za zestawianie 
połączeń głosowych kierowanych do jego 
sieci telefonii komórkowej, stosowaną przez 
każdego operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej, ustalonej zgodnie z metodyką 
zatwierdzoną przez krajowy organ 
regulacyjny;

(b) „stawka operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej” oznacza średnią opłatę 
minutową (obejmującą opłaty za 
zainicjowanie połączenia), skalkulowaną dla 
uśrednionej stawki trzyminutowego 
połączenia, podawaną bez podatku VAT i 
wyrażoną w walucie krajowej danego 
państwa członkowskiego, za zestawianie 
połączeń głosowych kierowanych do jego 
sieci telefonii komórkowej, stosowaną przez 
każdego operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej, ustalonej zgodnie z metodą 
akceptowaną przez krajowy organ 
regulacyjny;

Or. pl

Poprawkę złożył Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Poprawka 347
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (2)

(2) Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, 
publikowana zgodnie z art. 10 ust. 3,
stanowi średnią z krajowych średnich 
ważonych stawek za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej; średnia ta sama jest 
ważona łączną liczbą aktywnych abonentów 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Średnia ta obliczana jest na 
podstawie informacji określonych w ust. 3 

(2) Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, 
publikowana zgodnie z art. 10 ust. 3, 
stanowi 75% z krajowych średnich 
ważonych stawek.  średnia ta sama jest 
ważona na podstawie informacji 
określonych w ust. 3 poniżej, które zostały 
przekazane Komisji przez krajowe organy 
regulacyjne na podstawie wniosku 
wystosowanego zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 
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poniżej, które zostały przekazane Komisji 
przez krajowe organy regulacyjne na 
podstawie wniosku wystosowanego zgodnie 
z art. 10 ust. 2 lub 4.

4.  Każde państwo członkowskie stosuje 
jednakowy współczynnik ważenia przy 
obliczaniu 75% krajowych średnich 
ważonych stawek za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej.  W 
przypadku gdy 75% krajowych średnich 
ważonych stawek za zakończenie
połączenia w sieci komórkowej wypada 
pomiędzy stawkami obowiązującymi w 
dwóch państwach członkowskich, należy 
przyjąć średnią ze stawek z obu tych 
państw. 
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(b) łączną liczbę aktywnych abonentów 
wszystkich operatorów o znaczącej pozycji 
rynkowej na terytorium danego państwa 
członkowskiego,

(b) łączną liczbę całkowitej liczby minut 
zakończonego połączenia głosowego 
operatorów o znaczącej pozycji rynkowej na 
terytorium danego państwa członkowskiego

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z raportu Copenhagen Economics.


