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Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 39
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
komórkowej za korzystanie z telefonów 
komórkowych podczas podróży 
zagranicznych na terenie Wspólnoty jest 
kwestią niepokojącą krajowe organy 
regulacyjne. Podczas sesji plenarnej 
Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 
2005 r. zwrócono uwagę między innymi na 
następujące fakty: że stawki detaliczne są na 
bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku 
temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się 
to być wynikiem wysokich stawek 
hurtowych pobieranych przez operatora 
odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w 

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
komórkowej za korzystanie z telefonów 
komórkowych podczas podróży 
zagranicznych na terenie Wspólnoty 
świadczy o niewydolności rynku w tej 
dziedzinie. Podczas sesji plenarnej 
Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 
2005 r. zwrócono uwagę między innymi na
następujące fakty: że stawki detaliczne są na 
bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku 
temu wyraźnego uzasadnienia;  że wydaje 
się to być wynikiem wysokich stawek 
hurtowych pobieranych przez operatora 
odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w 
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wielu przypadkach – wynikiem wysokich 
narzutów detalicznych nakładanych przez 
operatora sieci macierzystej klienta; że 
obniżki stawek hurtowych często nie 
znajdują przełożenia na poziom klienta 
detalicznego; oraz że między rynkami 
poszczególnych państw członkowskich 
istnieją silne powiązania.

wielu przypadkach – wynikiem wysokich 
narzutów detalicznych nakładanych przez 
operatora sieci macierzystej klienta; że 
obniżki stawek hurtowych często nie 
znajdują przełożenia na poziom klienta 
detalicznego; oraz że między rynkami 
poszczególnych państw członkowskich 
istnieją silne powiązania.

Or. en

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 40
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
komórkowej za korzystanie z telefonów 
komórkowych podczas podróży 
zagranicznych na terenie Wspólnoty jest 
kwestią niepokojącą krajowe organy 
regulacyjne. Podczas sesji plenarnej 
Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 
2005 r. zwrócono uwagę między innymi na 
następujące fakty: że stawki detaliczne są na 
bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku 
temu wyraźnego uzasadnienia; że wydaje się 
to być wynikiem wysokich stawek 
hurtowych pobieranych przez operatora 
odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w 
wielu przypadkach – wynikiem wysokich 
narzutów detalicznych nakładanych przez 
operatora sieci macierzystej klienta; że 
obniżki stawek hurtowych często nie 
znajdują przełożenia na poziom klienta 
detalicznego; oraz że między rynkami 
poszczególnych państw członkowskich 
istnieją silne powiązania.

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
komórkowej za korzystanie z telefonów 
komórkowych podczas podróży 
zagranicznych na terenie Wspólnoty jest 
kwestią niepokojącą krajowe organy
regulacyjne. Podczas sesji plenarnej 
Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 
2005 r. zwrócono uwagę między innymi na 
następujące fakty: że stawki detaliczne są na 
bardzo wysokim poziomie bez istnienia ku 
temu wyraźnego uzasadnienia;  że wydaje 
się to być wynikiem wysokich stawek 
hurtowych pobieranych przez operatora 
odwiedzanej sieci zagranicznej oraz – w 
wielu przypadkach – wynikiem wysokich 
narzutów detalicznych nakładanych przez 
operatora sieci macierzystej klienta;  że 
obniżki stawek hurtowych często nie
znajdują przełożenia na poziom klienta 
detalicznego; oraz że między rynkami 
poszczególnych państw członkowskich 
istnieją silne powiązania. Mimo że niektórzy 
operatorzy wprowadzili niedawno stawki 
roamingowe oferujące klientom 
korzystniejsze warunki, istnieją przesłanki 
wskazujące, że ceny nadal znacznie 
przekraczają koszty ponoszone przez 
operatorów telefonii komórkowej i nie 
odzwierciedlają oczekiwań klientów, 
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obejmujących również możliwość 
dokonania świadomego wyboru.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul; Werner Langen; Daniel Caspary

Poprawka 41
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)

(1a) Tylko w ubiegłym 2006 roku ceny 
detaliczne spadły o 25 procent. 
Oczekiwania wyrażone przez Europejską 
Grupę Regulatorów (ERG), że operatorzy 
sieci przełożą obniżki cen hurtowych na 
poziom klientów detalicznych, uległy tym 
samym potwierdzeniu.

Or. de

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 42
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) W zaleceniu jako właściwy rynek 
podlegający regulacji ex ante określono 
krajowy rynek hurtowy usług roamingu 
międzynarodowego w publicznych sieciach 
telefonii komórkowej. Jednakże działania 
podjęte przez krajowe organy regulacyjne 
(indywidualnie oraz w ramach Europejskiej 
Grupy Regulatorów) w ramach analizy 
krajowych rynków hurtowych usług 
roamingu międzynarodowego wykazały, że 
organy te nie były do tej pory w stanie 
skutecznie oddziaływać na wysoki poziom 
stawek hurtowych w roamingu 
międzynarodowym z uwagi na trudności ze 
wskazaniem przedsiębiorstw posiadających 
znaczącą pozycję rynkową, wynikające ze 
szczególnych uwarunkowań roamingu 
międzynarodowego, w tym z jego 
transgranicznego charakteru.

(4) W zaleceniu jako właściwy rynek 
podlegający regulacji ex ante określono 
krajowy rynek hurtowy usług roamingu 
międzynarodowego w publicznych sieciach 
telefonii komórkowej. Jednakże działania 
podjęte przez krajowe organy regulacyjne 
(indywidualnie oraz w ramach Europejskiej 
Grupy Regulatorów) w ramach analizy 
krajowych rynków hurtowych usług 
roamingu międzynarodowego wykazały, że 
organy te nie były do tej pory w stanie 
skutecznie oddziaływać na wysoki poziom 
stawek hurtowych w roamingu 
międzynarodowym z uwagi na trudności ze 
wskazaniem przedsiębiorstw posiadających 
znaczącą pozycję rynkową, wynikające ze 
szczególnych uwarunkowań roamingu 
międzynarodowego, w tym z jego 
transgranicznego charakteru. Należy zatem 
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zbadać potrzebę utworzenia europejskiego 
organu regulacyjnego.

Or. en

Poprawkę złożył Werner Langen 

Poprawka 43
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Specyfika hurtowego i detalicznego 
rynku usług roamingowych uzasadnia 
podjęcie wyjątkowych środków, 
wykraczających poza mechanizmy 
udostępniane przez ramy regulacyjne z 
2002 r.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wypowiedź jest niekonkretna, dlatego należy ją skreślić.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 44
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz 
hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania rynku roamingu 

skreślony
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międzynarodowego.

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 45
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz 
hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania rynku roamingu 
międzynarodowego.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 46
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zatem 
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hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania rynku roamingu 
międzynarodowego.

zostać nałożone na poziomie hurtowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg regulacji zarówno na poziomie detalicznym jak i hurtowym jest zbyt rygorystyczną 
interwencją na rynku i miałby daleko idące konsekwencje dla europejskiego przemysłu 
telekomunikacyjnego, gdyż hamowałby konkurencję. Cel wniosku, jakim jest obniżenie opłat 
roamingowych w całej Europie, stanowi chwalebną inicjatywę, jednak uciekanie się do 
regulacji na poziomie detalicznym powinno pozostać rozwiązaniem ostatecznym.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 47
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz 
hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz 
hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 
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funkcjonowania rynku roamingu 
międzynarodowego.

funkcjonowania rynku roamingu 
międzynarodowego. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ryzyko, że mniejsi, 
niezależni i funkcjonujący od niedawna 
operatorzy otrzymają ofertę świadczenia 
usług roamingu, której warunki zakłócą ich 
zdolność konkurencyjną, tak aby umożliwić 
podjęcie szybkich i odpowiednich działań 
w razie stwierdzenia nadużyć. Komisja 
powinna przeanalizować wpływ 
wprowadzenia niniejszego rozporządzenia 
na konkurencyjność mniejszych, 
niezależnych i funkcjonujących od 
niedawna operatorów.

Or. en

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 48
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz 
hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania rynku roamingu 
międzynarodowego.

(12) W celu ochrony interesów 
użytkowników korzystających z roamingu, 
obowiązki regulacyjne powinny zostać 
nałożone na poziomie detalicznym oraz 
hurtowym, gdyż – jak pokazuje 
doświadczenie – obniżenie stawek 
hurtowych za usługi roamingu 
międzynarodowego niekoniecznie musi 
przekładać się na niższe stawki detaliczne 
roamingu z uwagi na brak motywacji do 
podjęcia takiego działania. Z drugiej strony 
działania ograniczające poziom stawek 
detalicznych bez uwzględnienia kwestii 
poziomu kosztów hurtowych związanych ze 
świadczeniem takich usług mogłyby wiązać 
się z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania rynku roamingu 
międzynarodowego. Komisja powinna 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ 
niniejszego rozporządzenia na rynek i 
zagwarantować, że nie dojdzie do 
zakłócenia konkurencji zwłaszcza w 
odniesieniu do małych niezależnych 
operatorów oraz nowych uczestników 
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rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla, iż niniejsze rozporządzenie nie powinno negatywnie 
oddziaływać na konkurencję na odnośnym rynku.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 49
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wypowiedź jest niekonkretna, dlatego należy ją skreślić.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 50
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie niezwłocznie i bezpośrednio 
we wszystkich państwach członkowskich.
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Or. en

Uzasadnienie

Niezbędnym warunkiem obniżki cen jest bezpośrednie wprowadzenie maksymalnych opłat 
zarówno na poziomie  ym, jak i detalicznym. Stanowi to przede wszystkim podstawowy cel 
tego rozporządzenia. Poza tym chociaż operatorzy ogłosili w ubiegłym roku znaczne obniżki 
stawek hurtowych, stawki detaliczne pozostały nadal wysokie. Nie jest zatem potrzebny żaden 
przepis wstępny (tzw. sunrise clause).

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 51
PUNKT 13 PREAMBUŁY 

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe i
być bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia art. 5 wniosku Komisji, który wprowadzał sześciomiesięczny 
okres oczekiwania na wprowadzenie w życie rozporządzenia w sprawie cen detalicznych za 
połączenia wychodzące.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 52
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić okres dwunastu miesięcy
na ich dostosowanie i stosowanie we 
wszystkich państwach członkowskich.
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bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 53
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić okres sześciu miesięcy na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Po zakończeniu prac nad rozporządzeniem operatorom należy wyznaczyć odpowiedni 
ustalony okres na wprowadzenie niezbędnych zmian.

Poprawkę złożył Ivo Belet

Poprawka 54
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich ofert cenowo-
usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

(13) Wynikające stąd obowiązki powinny 
wejść w życie najszybciej, jak to możliwe, 
przy czym przedmiotowym operatorom 
należy zapewnić okres 6 miesięcy na 
dostosowanie swoich detalicznych ofert 
cenowo-usługowych do wymagań nowych 
przepisów; obowiązki te powinny być 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. nl
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Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 55
PUNKT 13 A PREAMBUŁY (nowy)

(13a) Należy zapewnić, aby wskutek tego 
rozporządzenia operatorzy telefonii 
komórkowej nie pogorszyli warunków 
pracy w sektorze.

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 56
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować wspólny 
mechanizm, zwany zasadą europejskiego 
rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. Zastosowanie wspólnego 
mechanizmu jest konieczne wobec 
transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie „zasady europejskiego rynku wewnętrznego” nie przynosi żadnych korzyści. 
Lepiej wykorzystać ten punkt do opisania zasad mających zastosowanie do regulacji rynku 
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hurtowego.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 57
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować wspólny 
mechanizm, zwany zasadą europejskiego 
rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. Zastosowanie wspólnego 
mechanizmu jest konieczne wobec 
transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować wspólny 
mechanizm, zwany zasadą europejskiego 
rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej.

Or. de

Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 58
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować wspólny 
mechanizm, zwany zasadą europejskiego
rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 

W celu zapewnienia, by podczas podróży na 
terenie Wspólnoty użytkownicy publicznych 
sieci telefonii komórkowej nie byli 
obciążani wygórowanymi opłatami za usługi 
roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych, należy 
zastosować wspólny mechanizm, zwany 
zasadą europejskiego rynku wewnętrznego, 
gwarantujący wysoki poziom ochrony 
konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu 
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jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. Zastosowanie wspólnego 
mechanizmu jest konieczne wobec 
transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

zasad konkurencji między operatorami 
telefonii komórkowej. Zastosowanie 
wspólnego mechanizmu jest konieczne 
wobec transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 4. Odbieranie połączeń głosowych powinno być 
z zasady bezpłatne w UE.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 59
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować wspólny 
mechanizm, zwany zasadą europejskiego 
rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. Zastosowanie wspólnego 
mechanizmu jest konieczne wobec 
transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować – przez 
ustalanie standardowych przeciętnych cen, 
które w połączeniu z pułapami cen 
maksymalnych lepiej odzwierciedlają koszt 
świadczenia usługi, jednocześnie dając 
użytkownikom prawo zaakceptowania 
wyższych cen za usługę roamingu –
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, 
gwarantujący wysoki poziom ochrony 
konsumenta przy jednoczesnym zachowaniu 
zasad konkurencji między operatorami 
telefonii komórkowej. Zastosowanie 
wspólnego mechanizmu jest konieczne 
wobec transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
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w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zmianę struktury pułapów cenowych.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 60
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Wspólnoty użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń głosowych i ich 
odbieraniu, należy zastosować wspólny 
mechanizm, zwany zasadą europejskiego 
rynku wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. Zastosowanie wspólnego 
mechanizmu jest konieczne wobec 
transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży lub zamieszkiwania na terenie 
Wspólnoty użytkownicy publicznych sieci 
telefonii komórkowej nie byli obciążani 
wygórowanymi opłatami za usługi roamingu 
międzynarodowego przy wykonywaniu 
połączeń głosowych lub wysyłaniu 
wiadomości tekstowych lub ich odbieraniu, 
należy zastosować wspólny mechanizm, 
zwany zasadą europejskiego rynku 
wewnętrznego, gwarantujący wysoki 
poziom ochrony konsumenta przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. Zastosowanie wspólnego 
mechanizmu jest konieczne wobec 
transgranicznego charakteru 
przedmiotowych usług i umożliwi 
operatorom telefonii komórkowej działanie 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach. Wprowadzając 
wspólny mechanizm krajowe organy 
regulacyjne i operatorzy powinni zwrócić 
szczególną uwagę na wyjątkową sytuację 
obywateli mieszkających i pracujących w 
regionach transgranicznych sąsiadujących 
państw członkowskich oraz na 
funkcjonujące tam przedsiębiorstwa. 
Niezależnie od tego rozporządzenia należy 
przyjąć konkretne środki, aby uchronić 
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użytkowników przed ponoszeniem kosztów 
przypadkowego roamingu. W sytuacji 
braku europejskiego organu regulacyjnego, 
w 2008 r. Komisja ma przedstawić 
sprawozdanie z postępów w tej kwestii.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty roamingowe ponoszą nie tylko podróżujący, ale także przedsiębiorstwa, głównie MŚP, 
oraz obywatele mieszkający, przebywający, pracujący lub prowadzący działalność 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).

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 61
PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)

(14 a) Biorąc pod uwagę powyższe 
rozważania, najskuteczniejszym i 
najodpowiedniejszym mechanizmem 
regulacji poziomu cen połączeń 
wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym na rynku hurtowym jest 
ustalenie na szczeblu wspólnotowym 
średniej maksymalnej wysokości stawki w 
przeliczeniu na minutę i na operatora.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie „zasady europejskiego rynku wewnętrznego” nie przynosi żadnych korzyści. 
Lepiej wykorzystać ten punkt do opisania zasad mających zastosowanie do regulacji rynku 
hurtowego.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 62
PUNKT 15 PREAMBUŁY
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(15) Najbardziej skutecznym i 
proporcjonalnym mechanizmem, który 
można zastosować do celu regulacji
poziomu stawek za połączenia realizowane 
w roamingu międzynarodowym z 
uwzględnieniem kwestii, o których mowa 
powyżej, jest ustanowienie na szczeblu 
Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek 
za minutę połączenia na poziomie 
detalicznym i hurtowym.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 63
PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Najbardziej skutecznym i 
proporcjonalnym mechanizmem, który 
można zastosować do celu regulacji 
poziomu stawek za połączenia realizowane 
w roamingu międzynarodowym z 
uwzględnieniem kwestii, o których mowa 
powyżej, jest ustanowienie na szczeblu 
Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek 
za minutę połączenia na poziomie 
detalicznym i hurtowym.

(15) Skutecznym i proporcjonalnym 
mechanizmem, który można zastosować do 
celu regulacji poziomu stawek za połączenia 
realizowane w roamingu międzynarodowym 
z uwzględnieniem kwestii, o których mowa 
powyżej, jest ustanowienie na szczeblu 
Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek 
za minutę połączenia na poziomie 
hurtowym.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 64
PUNKT 15 PREAMBUŁY 

(15) Najbardziej skutecznym i 
proporcjonalnym mechanizmem, który 
można zastosować do celu regulacji 
poziomu stawek za połączenia realizowane 
w roamingu międzynarodowym z 
uwzględnieniem kwestii, o których mowa 
powyżej, jest ustanowienie na szczeblu 
Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek 

(15) Najbardziej skutecznym i 
proporcjonalnym mechanizmem, który 
można zastosować do celu regulacji 
poziomu stawek za połączenia realizowane 
w roamingu międzynarodowym z 
uwzględnieniem kwestii, o których mowa 
powyżej, jest ustanowienie na szczeblu 
Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek 
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za minutę połączenia na poziomie 
detalicznym i hurtowym.

za minutę połączenia na poziomie 
hurtowym.

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 65
PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Najbardziej skutecznym i 
proporcjonalnym mechanizmem, który 
można zastosować do celu regulacji 
poziomu stawek za połączenia realizowane 
w roamingu międzynarodowym z 
uwzględnieniem kwestii, o których mowa 
powyżej, jest ustanowienie na szczeblu 
Wspólnoty maksymalnej wysokości stawek 
za minutę połączenia na poziomie 
detalicznym i hurtowym.

(15) Najbardziej skutecznym i 
proporcjonalnym mechanizmem, który 
można zastosować do celu regulacji 
poziomu stawek za połączenia i wiadomości 
realizowane i odbierane w roamingu 
międzynarodowym z uwzględnieniem 
kwestii, o których mowa powyżej, jest 
ustanowienie na szczeblu Wspólnoty 
maksymalnej wysokości stawek za minutę 
połączenia na poziomie hurtowym i 
detalicznym lub wprowadzenie na poziomie 
detalicznym systemu naliczania za usługi 
roamingowe taryfy chroniącej konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi roamingu muszą obejmować wszystkie usługi: połączenia głosowe, wiadomości, 
wychodzące połączenia zagraniczne lub połączenia wykonywane w kraju goszczącym, 
przyjmowanie połączeń. Taryfę chroniącą konsumenta należy naliczać tak, aby dało się 
zainstalować automatyczny pułap opłat detalicznych. 

Poprawkę złożył Ivo Belet

Poprawka 66
PUNKT 15 A PREAMBUŁY (nowy)
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(15a) W celu umożliwienia oferowania 
innowacyjnych pakietów cenowych, 
operatorzy macierzyści powinni mieć 
możliwość odstąpienia od maksymalnych 
stawek na poziomie detalicznym, jeżeli 
klienci sobie tego wyraźnie życzą.

Or. nl

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 67
PUNKT 15 A PREAMBUŁY (nowy)

(15a) Na poziomie hurtowym żaden 
operator sieci przyjmującej nie powinien 
mieć możliwości pobierania od innego 
operatora opłat wyższych niż wspomniana 
maksymalna przeciętna stawka hurtowa. 
Na poziomie detalicznym należy również 
wprowadzić maksymalną taryfę ochrony 
konsumenta za minutę połączenia dla 
nowych i dotychczasowych klientów, chyba 
że świadomie wybiorą oni inną taryfę.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 68
PUNKT 16 PREAMBUŁY 

(16) Ten wspólny mechanizm powinien 
zapewnić, by opłaty detaliczne za roaming 
międzynarodowy lepiej odzwierciedlały 
koszty świadczenia usługi niż miało to 
miejsce do tej pory, przy jednoczesnym 
pozostawieniu operatorom swobody 
konkurowania poprzez różnicowanie ofert i 
przystosowanie struktur taryfowych do 
warunków rynkowych oraz preferencji 
klientów.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 69
PUNKT 16 A PREAMBUŁY (nowy)

(16 a) Aby jednak zapewnić ochronę 
korzystających z roamingu klientów 
podatnych na zagrożenia, operatorzy 
powinni ponadto proponować, nie 
nakładając na konsumentów dodatkowych 
kosztów, ofertę detaliczną, w której 
zarówno cena za minutę połączenia 
wykonywanego w roamingu 
międzynarodowym, jak i cena połączenia 
odbieranego w roamingu 
międzynarodowym nie przekracza 
określonej maksymalnej stawki za minutę.

Or. fr

Uzasadnienie

Obawy przedstawione w pierwotnej wersji tego punktu omówiono już wcześniej. Należy 
wykorzystać ten punkt na konkretne przedstawienie sposobu ochrony klientów detalicznych 
podatnych na zagrożenia.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 70
PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) Wspólny mechanizm powinien być 
łatwy do wdrożenia i monitorowania, aby 
do minimum ograniczyć obciążenia
administracyjne operatorów, których 
dotyczą jego wymogi, oraz krajowych 
organów regulacyjnych, do których należy 
nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu 
i jego egzekwowanie.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

To jest oczywiste i powinno zostać skreślone w myśl lepszego stanowienia prawa.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 71
PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) Wspólny mechanizm powinien być 
łatwy do wdrożenia i monitorowania, aby do 
minimum ograniczyć obciążenia 
administracyjne operatorów, których 
dotyczą jego wymogi, oraz krajowych 
organów regulacyjnych, do których należy 
nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu i 
jego egzekwowanie.

(17) Wspólny mechanizm powinien być 
łatwy do wdrożenia i monitorowania, aby do 
minimum ograniczyć obciążenia 
administracyjne operatorów, których 
dotyczą jego wymogi, oraz krajowych 
organów regulacyjnych, do których należy 
nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu i 
jego egzekwowanie. Dla łatwiejszego 
obliczania pułapów opłat hurtowych i 
detalicznych w rozporządzeniu tym ustala 
się konkretne wartości wyrażone w euro. 
Zwiększa to przejrzystość z punktu widzenia 
konsumentów, jak również regulacyjną 
pewność i przewidywalność.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 72
PUNKT 17 A PREAMBUŁY (nowy)

(17a) W celu uniknięcia w przyszłości, że 
poszczególni operatorzy telefonii 
komórkowej nie przełożą oszczędności na 
poziomie hurtowym na poziom detaliczny, 
operatorzy powinni zostać zobowiązani do 
udokumentowania organom regulacyjnym 
obniżki cen detalicznych.

Or. de
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 73
PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
różnorodnych elementów składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

(18) Średnie stawki hurtowe powinny być 
ustalone z uwzględnieniem różnorodnych 
elementów składających się na realizację 
połączenia w roamingu międzynarodowym 
(w tym kosztów ogólnych, sygnalizacji, 
inicjowania, tranzytu i zakończenia 
połączenia), a także różnic kosztów 
świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu, że stawki hurtowe powinny opierać się na średniej podstawie 
obliczenia.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 74
PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
różnorodnych elementów składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem 
Wspólnoty.

(18) Średnie i maksymalne wysokości 
stawek powinny być ustalone z 
uwzględnieniem różnorodnych elementów
hurtowych i detalicznych składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia).
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Or. fr

Uzasadnienie

Zmieniony punkt wymaga odniesienia zarówno do stawek średnich (w przypadku 
proponowanego pułapu stawek na rynku hurtowym oraz stawek docelowych proponowanych 
na rynku detalicznym), jak i do stawek maksymalnych (w przypadku stawki mającej chronić 
konsumentów). Wymaga również wyraźnego odniesienia do kosztów sprzedaży detalicznej; 
Komisja Europejska nie uwzględniła tych kosztów w ocenie skutków.

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 75
PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
różnorodnych elementów składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem 
Wspólnoty.

(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
odpowiednich elementów składających się 
na realizację i odbieranie połączenia w 
roamingu międzynarodowym (w tym 
kosztów ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, 
tranzytu i zakończenia połączenia).

Or. es

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z tekstem wniosku Komisji, należy wprowadzić odniesienie nie tylko 
do wykonania, ale również do odebrania połączenia. Z drugiej strony, zgodnie z propozycją 
poprawki 10 (załącznik I) skreślone zostaje odniesienie do różnicy kosztów świadczenia usług 
roamingu międzynarodowego w przypadku połączeń wykonanych w obrębie kraju 
odwiedzanego oraz w przypadku połączeń z krajem macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 76
PUNKT 18 PREAMBUŁY
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(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem
różnorodnych elementów składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

(18) Wysokości stawek powinny być 
ustalone z uwzględnieniem wszelkich 
istotnych elementów składających się na 
realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty. 
Ze względu na prostotę maksymalną 
wysokość stawki hurtowej należy wyrazić 
jako jedną zharmonizowaną wartość 
maksymalną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zmianę struktury pułapów cenowych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 77
PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
różnorodnych elementów składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty.

(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
różnorodnych elementów składających się 
na realizację połączenia w roamingu 
międzynarodowym (w tym kosztów 
ogólnych, sygnalizacji, inicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia), a także różnic 
kosztów świadczenia usług roamingu 
międzynarodowego w przypadku połączeń z 
abonentami w obrębie kraju odwiedzanego 
oraz w przypadku połączeń z krajem 
macierzystym klienta korzystającego z 
roamingu lub z innym państwem Wspólnoty. 
Ponadto maksymalna opłata hurtowa 
powinna odpowiednio uwzględniać 
regionalne dysproporcje i różnice między 
operatorami, zwłaszcza wywołane 
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szczególnymi okolicznościami, takimi jak 
ukształtowanie terenu i duży napływ 
turystów w krótkich okresach.

Or. en

Uzasadnienie

Bez wątpienia niektórzy operatorzy ponoszą wyższe koszty hurtowe niż przeciętnie z uwagi na 
szczególne okoliczności, na które nie mają wpływu. Należy to uwzględnić przy rozważaniu 
pułapów hurtowych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 78
PUNKT 19 PREAMBUŁY

(19) Maksymalna wysokość stawki za 
połączenie realizowane w roamingu 
międzynarodowym na poziomie hurtowym 
powinna być obliczana na podstawie 
średniej stawki minutowej za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej określonej 
dla operatorów o znaczącej pozycji 
rynkowej, ponieważ stawki takie są już 
przedmiotem nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z ramami regulacyjnymi łączności 
elektronicznej z 2002 r., a zatem powinny 
być ustalane na podstawie kosztów. Biorąc 
pod uwagę specyfikę rynku usług kończenia 
połączeń w indywidualnych publicznych 
sieciach telefonii komórkowej oraz 
transgraniczny charakter roamingu 
międzynarodowego, stawki te stanowią 
także stabilną bazę dla regulacji, 
odzwierciedlając strukturę kosztów w 
sieciach telefonii komórkowej w całej 
Wspólnocie. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej stanowi 
wiarygodny punkt odniesienia dla głównych 
składników kosztów na poziomie hurtowym, 
a zatem skalkulowanie maksymalnej 
wysokości stawki hurtowej na podstawie 
odpowiedniej wielokrotności takiej średniej 
stawki za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej powinno gwarantować zwrot 

(19) Maksymalna wysokość stawki za 
połączenie realizowane w roamingu 
międzynarodowym na poziomie hurtowym 
powinna być obliczana na podstawie 
średniej stawki minutowej za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej określonej 
dla operatorów o znaczącej pozycji 
rynkowej, ponieważ stawki takie są już 
przedmiotem nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z ramami regulacyjnymi łączności 
elektronicznej z 2002 r., a zatem powinny 
być ustalane na podstawie kosztów. Biorąc 
pod uwagę specyfikę rynku usług kończenia 
połączeń w indywidualnych publicznych 
sieciach telefonii komórkowej oraz 
transgraniczny charakter roamingu 
międzynarodowego, stawki te stanowią 
także stabilną bazę dla regulacji, 
odzwierciedlając strukturę kosztów w 
sieciach telefonii komórkowej w całej 
Wspólnocie. Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej stanowi 
wiarygodny punkt odniesienia dla głównych 
składników kosztów na poziomie hurtowym, 
a zatem skalkulowanie maksymalnej 
wysokości stawki hurtowej na podstawie 
odpowiedniej wielokrotności takiej średniej 
stawki za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej powinno gwarantować zwrot 
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rzeczywistych kosztów świadczenia 
regulowanych usług roamingu.

rzeczywistych kosztów świadczenia 
regulowanych usług roamingu. Przeciętną 
stawkę za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej szacuje się na 11,41 
eurocentów. W przypadku stawki za 
zakończenie połączenia w sieci komórkowej 
na tym poziomie należałoby ustalić 
współczynnik wynoszący 3 dla połączeń 
wykonywanych wewnątrz UE (co daje 0,34 
euro) i wynoszący 2 dla wykonywanych 
połączeń lokalnych (co daje 0,23 euro).

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji braku pełnej opłaty za połączenie w roamingu w sieci pozakrajowej, konsumenci  
mają prawo do uzsadnionego ustalenia oddzielnych pułapów stawek za połączenia 
wykonywane na terenie UE oraz za wykonywane połączenia lokalne. Bez wątpienia niektórzy 
operatorzy ponoszą wyższe koszty hurtowe niż przeciętnie z uwagi na szczególne okoliczności, 
na które nie mają wpływu. Należy to uwzględnić przy rozważaniu pułapów hurtowych.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 79
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż 
nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą 
za wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 80
PUNKT 20 PREAMBUŁY
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(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż 
nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą 
za wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym.

Poprawkę złożył Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 81
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż 
nie zostaną obciążeni wygórowaną opłatą 
za wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 82
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 

(20) Ustalenie średnich i maksymalnych 
wysokości stawek mających zastosowanie 
na poziomie detalicznym powinno stanowić 
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korzystających z roamingu gwarancję, iż nie 
zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za 
wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

dla klientów korzystających z roamingu 
gwarancję, iż nie zostaną obciążeni 
wygórowaną opłatą za wykonanie 
połączenia realizowanego w roamingu 
regulowanym, jednocześnie pozostawiając 
operatorom macierzystym wystarczający 
margines umożliwiający różnicowanie 
swojej oferty dla klientów.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o rynek detaliczny, zmieniony punkt wymaga odniesienia zarówno do stawek 
średnich (w przypadku stawki docelowej proponowanej na rynku detalicznym), jak i do 
stawek maksymalnych (w przypadku stawki mającej chronić konsumentów).

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 83
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż nie 
zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za 
wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

(20) Wprowadzenie systemu naliczania za 
usługi roamingu taryfy chroniącej 
konsumentów powinno stanowić dla 
klientów korzystających z roamingu 
gwarancję, iż nie zostaną obciążeni 
wygórowaną opłatą za wykonanie 
połączenia lub przesłanie wiadomości w 
roamingu regulowanym lub ich odebranie, 
jednocześnie pozostawiając operatorom 
macierzystym wystarczający margines 
umożliwiający różnicowanie swojej oferty 
dla klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfę chroniącą konsumenta należy wyliczyć tak, aby dało się zainstalować automatyczny pułap 
opłat detalicznych.
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 84
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż nie 
zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za 
wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
eurotaryfy mającej zastosowanie na 
poziomie detalicznym powinno stanowić dla 
klientów korzystających z roamingu 
gwarancję, iż nie zostaną obciążeni 
nieodpowiednią opłatą za wykonanie 
połączenia realizowanego w roamingu 
regulowanym, jednocześnie pozostawiając 
operatorom macierzystym wystarczający 
margines umożliwiający różnicowanie 
swojej oferty dla klientów.

Or. de

Uzasadnienie

Należy jasno sformułować, że przy korzystaniu z eurotaryfy określona maksymalna wysokość 
stosownej opłaty nie może zostać przekroczona. 

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 85
PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Ustalenie maksymalnej wysokości 
stawki mającej zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż nie 
zostaną obciążeni wygórowaną opłatą za 
wykonanie połączenia realizowanego w 
roamingu regulowanym, jednocześnie 
pozostawiając operatorom macierzystym 
wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów.

(20) Ustalenie maksymalnych stawek 
mających zastosowanie na poziomie 
detalicznym powinno stanowić dla klientów 
korzystających z roamingu gwarancję, iż nie 
zapłacą więcej niż podany pułap za 
wykonanie lub odebranie połączenia 
głosowego realizowanego w roamingu, 
bliższy kosztu świadczenia tej usługi, 
jednocześnie pozostawiając operatorom 
macierzystym wystarczający margines 
umożliwiający różnicowanie swojej oferty 
dla klientów.

Or. en
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 86
PUNKT 20 A PREAMBUŁY (nowy)

(20a) Operatorzy macierzyści powinni mieć 
obowiązek oferowania wszystkim klientom  
„taryfy chroniącej konsumentów” zgodnie z 
art. 4a, którą można łączyć z dowolną 
taryfą detaliczną. Dotychczasowi i nowi 
klienci powinni automatycznie otrzymywać 
tę taryfę chroniącą konsumentów, 
zachowując jednocześnie pozostałe 
elementy swojego abonamentu, ale powinni 
mieć możliwość nieodpłatnego wyboru 
innej taryfy bez żadnych warunków czy 
ograniczeń dotyczących dotychczasowych 
elementów abonamentu. Możliwość 
rezygnacji powinna przynieść klientom 
większe korzyści, stanowiąc dla operatorów 
zachętę do oferowania bardziej 
konkurencyjnych systemów taryf 
detalicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfa chroniąca konsumentów jest najprostszą i najbardziej przejrzystą taryfą detaliczną dla 
konsumentów. Ci ostatni muszą na niej zatem automatycznie skorzystać, chyba że 
zdecydowanie wybiorą inny system taryfowy. Podejście takie zachęca operatorów do 
proponowania bardziej innowacyjnych i konkurencyjnych systemów taryfowych.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 87
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 

skreślony
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tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędnym warunkiem obniżki cen jest bezzwłoczne wprowadzenie maksymalnych opłat 
zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym. Stanowi to przede wszystkim podstawowy 
cel tego rozporządzenia. Poza tym chociaż operatorzy ogłosili w ubiegłym roku znaczne 
obniżki stawek hurtowych, stawki detaliczne pozostały nadal wysokie. Nie jest zatem 
potrzebny żaden przepis wstępny (tzw. sunrise clause).

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 88
PUNKT PREAMBUŁY 21

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 
tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 89
PUNKT 21 PREAMBUŁY
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(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 
tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.

(21) Operatorzy świadczący usługi roamingu 
międzynarodowego w zakresie połączeń 
wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, powinni 
dobrowolnie tak dostosować swoje stawki 
detaliczne, aby klienci dostrzegli skutki tego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędnym warunkiem obniżki cen jest bezzwłoczne wprowadzenie maksymalnych opłat 
zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym. Stanowi to przede wszystkim podstawowy 
cel tego rozporządzenia. Poza tym chociaż operatorzy ogłosili w ubiegłym roku znaczne 
obniżki stawek hurtowych, stawki detaliczne pozostały nadal wysokie. Nie jest zatem 
potrzebny żaden przepis wstępny (tzw. sunrise clause).

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 90
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 
tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
okres trzech miesięcy na wprowadzenie 
eurotaryfy.

Or. de

Uzasadnienie

Eurotaryfa powinna być wprowadzona po ściśle określonym terminie.
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Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 91
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 
tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do taryfy chroniącej konsumentów
przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu. 
Stosowne jest przyznanie w tym celu 
sześciomiesięcznego okresu, w którym 
uczestnicy rynku będą mogli dokonać 
odpowiednich korekt.

Or. en

Uzasadnienie

Najpewniejszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów jest 
ustanowienie na szczeblu wspólnotowym taryfy chroniącej konsumentów.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 92
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego w zakresie 
połączeń wykonywanych w roamingu 
międzynarodowym, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, należy zapewnić 
odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 
tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.

(21) Operatorom świadczącym usługi 
roamingu międzynarodowego należy 
zapewnić odpowiedni okres na dobrowolne 
dostosowanie swoich stawek detalicznych 
do ograniczeń przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne jest przyznanie w 
tym celu sześciomiesięcznego okresu, w 
którym uczestnicy rynku będą mogli 
dokonać odpowiednich korekt.
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Or. en

Uzasadnienie

Usługi roamingu muszą obejmować wszystkie usługi: połączenia głosowe, wiadomości, 
wychodzące połączenia zagraniczne lub połączenia wykonywane w kraju goszczącym, 
przyjmowanie połączeń.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 93
PUNKT 22 PREAMBUŁY

(22) Podobnie należy zastosować 
ograniczenie maksymalnej wysokości opłat 
pobieranych od klientów korzystających z 
roamingu za odbieranie połączeń 
telefonicznych w roamingu 
międzynarodowym na terytorium 
Wspólnoty, aby doprowadzić do sytuacji, w 
której poziom tych opłat byłby ściślej 
powiązany z kosztami świadczenia takiej 
usługi, oraz aby zagwarantować klientom 
większą pewność co do wysokości opłat, 
jakie poniosą za odbieranie telefonu 
komórkowego za granicą.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 4. Odbieranie połączeń głosowych powinno być 
z zasady bezpłatne w UE.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 94
PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody dla możliwości 
wprowadzania nowych ofert dla klientów, 
które byłyby korzystniejsze niż przewidziana 
w niniejszym rozporządzeniu maksymalna 
wysokość stawki za minutę.

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody dla możliwości 
wprowadzania nowych ofert dla klientów.
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Or. de

Uzasadnienie

Powstrzymanie się od regulacji na poziomie detalicznym cen za roaming międzynarodowy 
zapewni, że innowacyjne, tanie oferty skierowane do klientów nie zostaną naruszone. 

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 95
PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody dla możliwości 
wprowadzania nowych ofert dla klientów, 
które byłyby korzystniejsze niż 
przewidziana w niniejszym rozporządzeniu 
maksymalna wysokość stawki za minutę.

(23) Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
stanowić przeszkody dla możliwości 
wprowadzania nowych ofert dla klientów,
które byłyby korzystniejsze niż środki 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 96
PUNKT 23 A PREAMBUŁY (nowy) 

(23a) Chociaż techniki kierowania ruchem 
mogą przyczyniać się do zagwarantowania, 
że za usługę roamingu użytkowanicy 
zawsze płacą najniższą dostępną stawkę, 
mogą one również ograniczać wybór 
klienta. Użytkownik powinien mieć zawsze 
możliwość ręcznego wybrania preferowanej 
odwiedzanej sieci.

Or. en

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 97
PUNKT 23 A PREAMBUŁY (nowy)

(23a) W sektorze telekomunikacji bardzo 
ważne są konkurencyjność i 
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innowacyjność, a zatem przy wyborze metod 
technologicznych stosowanych przez 
operatorów przy wdrażaniu tego 
rozporządzenia należy preferować 
neutralność technologiczną ponad środki 
narzucane przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy preferować ewentualne innowacyjne pomysły operatorów umożliwiające lepsze 
wdrożenie środków przedstawionych w tym rozporządzeniu, aby nie tłumić konkurencyjności i 
innowacyjności w sektorze.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 98
PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Aby zapewnić wszystkim 
użytkownikom telefonii komórkowej 
korzyści płynące z przepisów niniejszego 
rozporządzenia, określone w nim 
wymagania dotyczące wysokości stawek 
powinny mieć zastosowanie niezależnie od 
faktu, czy klient korzystający z roamingu 
korzysta u operatora macierzystego z usługi 
na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z 
usługi abonamentowej.

(24) Aby zapewnić wszystkim 
użytkownikom telefonii komórkowej 
korzyści płynące z przepisów niniejszego 
rozporządzenia, określone w nim 
wymagania dotyczące wysokości stawek i 
taryf powinny mieć zastosowanie 
niezależnie od faktu, czy klient korzystający 
z roamingu korzysta u operatora 
macierzystego z usługi na zasadzie 
przedpłaty (pre-paid), czy z usługi 
abonamentowej. Klienci posiadający już 
umowy telefonii komórkowej powinni mieć 
możliwość wyboru roamingowej taryfy 
chroniącej konsumentów na odpowiednio 
dostosowanych warunkach umownych. 
Operatorzy powinni aktywnie powiadomić 
wszystkich klientów o warunkach 
stosowania taryfy chroniącej konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Klient może posiadać umowę długoterminową, którą pragnie wymienić na nową umowę. W 
każdym przypadku wszystkie porozumienia umowne dotyczące usług telefonii komórkowej 
muszą przewidywać możliwość wyboru przyszłej taryfy chroniącej konsumentów. Usługi 
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roamingu muszą obejmować wszystkie usługi: połączenia głosowe, wiadomości, połączenia 
wykonywane z zagranicy lub połączenia wykonywane w kraju goszczącym, przyjmowanie 
połączeń.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 99
PUNKT 25 PREAMBUŁY

(25) Do celów niniejszego rozporządzenia 
średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej powinna być obliczana 
na podstawie informacji przekazanych przez 
krajowe organy regulacyjne i okresowo 
publikowana przez Komisję. Operatorom 
podlegającym obowiązkom wynikającym z 
niniejszego rozporządzenia należy 
zagwarantować odpowiedni czas na 
dostosowanie swoich stawek do ograniczeń 
w przypadku ich zmiany w następstwie 
takiej publikacji.

25) Do celów niniejszego rozporządzenia 
średnia stawka za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej powinna być obliczana 
na podstawie informacji przekazanych przez 
krajowe organy regulacyjne i okresowo 
publikowana przez Komisję. Przeciętną 
stawkę za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej szacuje się obecnie na 11,41 
eurocentów. Operatorom podlegającym 
obowiązkom wynikającym z niniejszego 
rozporządzenia należy zagwarantować 
odpowiedni czas na dostosowanie swoich 
stawek do ograniczeń w przypadku ich 
zmiany w następstwie takiej publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem lepszego zrozumienia liczb podanych w art. 3 i 4 a (nowy) należy tu przytoczyć 
przeciętną stawkę za zakończenie połączenia w sieci komórkowej.

Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 100
PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie połączeń w roamingu na 
terytorium Wspólnoty oraz aby pomóc 
klientom korzystającym z roamingu w 
podejmowaniu decyzji co do korzystania ze 
swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
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klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. 
W imię przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
informowania swoich klientów o aktualnej 
wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian.

klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie.
W imię przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
informowania swoich klientów o aktualnej 
wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 4. Odbieranie połączeń głosowych powinny być z 
zasady bezpłatne w UE.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 101
PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. 
W imię przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
informowania swoich klientów o aktualnej 

26) Aby poprawić przejrzystość informacji o 
wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie i odbieranie wiadomości w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. 
W imię przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
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wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian.

informowania swoich klientów o aktualnej 
wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi roamingu muszą obejmować wszystkie usługi: połączenia głosowe, wiadomości, 
wychodzące połączenia zagraniczne lub połączenia wykonywane w kraju goszczącym, 
przyjmowanie połączeń.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 102
PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. 
W imię przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
informowania swoich klientów o aktualnej 
wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian.

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni zapewnić swoim 
klientom informacje o wysokości stawek, 
jakie obowiązują ich podczas pobytu w 
danym państwie członkowskim; informacje 
takie powinny być udostępniane 
nieodpłatnie. Informacje te winny dotyczyć 
opłat za wykonywanie i odbieranie połączeń 
oraz za wysyłanie i odbieranie danych w 
każdej z dostępnych sieci w danym państwie 
członkowskim. W informacjach należy 
podkreślić różnice między stawkami w 
godzinach szczytu a stawkami poza 
godzinami szczytu, a także wszelkie inne 
zmiany czasowe. W ciągu godziny od 
momentu wjazdu na teren innego państwa 
członkowskiego klient korzystający z 
roamingu powinien mieć prawo otrzymać 
od swojego operatora macierzystego 
automatyczną wiadomość SMS zawierającą 
streszczone informacje taryfowe. Całość 
szczegółowych informacji, o których mowa 
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powyżej winna, być udostępniana 
automatycznie. W imię przejrzystości 
operatorzy mają także obowiązek udzielania 
informacji o wysokości stawek 
roamingowych przy zawieraniu umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych
oraz okresowego informowania swoich 
klientów o aktualnej wysokości tych stawek 
i powiadamiania ich w przypadku istotnych 
zmian. W szczególności operatorzy 
macierzyści powinni regularnie dostarczać 
klientom pełne informacje o warunkach 
dotyczących eurotaryfy w takim samym 
zakresie, w jakim informuje się klientów o 
istniejących jednocześnie taryfach 
roamingowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy środków zwiększenia przejrzystości.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 103
PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i 
nieodpłatnie. W imię przejrzystości 
operatorzy mają także obowiązek udzielania 
informacji o wysokości stawek 
roamingowych przy zawieraniu umowy o 

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
klientom łatwy dostęp do informacji o 
wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim. W przeciągu godziny od 
momentu wjazdu na teren odwiedzanego 
państwa członkowskiego klient winien w 
miarę możliwości otrzymać na życzenie i 
nieodpłatnie wiadomość informującą go o 
sposobie natychmiastowego uzyskania 
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świadczenie usług telekomunikacyjnych 
oraz okresowego informowania swoich 
klientów o aktualnej wysokości tych stawek 
i powiadamiania ich w przypadku istotnych 
zmian.

informacji o wysokości stawek 
roamingowych. Dostępne informacje winny 
obejmować stawki za wykonywanie i 
odbieranie połączeń i za wysyłanie i 
odbieranie danych zarówno w godzinach 
szczytu, jak i poza tymi godzinami w każdej 
sieci dostępnej w odwiedzanym państwie 
członkowskim. W imię przejrzystości 
operatorzy mają także obowiązek udzielania 
informacji o wysokości stawek 
roamingowych przy zawieraniu umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych 
oraz okresowego informowania swoich 
klientów o aktualnej wysokości tych stawek 
i powiadamiania ich w przypadku istotnych 
zmian tych stawek. Operatorzy winni 
również oferować klientom wyczerpujące 
informacje na temat warunków eurotaryfy 
w chwili zawierania umowy oraz później, 
na życzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość jest niezbędna, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru. W chwili 
przybycia do państwa członkowskiego konsument winien zostać powiadomiony, że istnieją 
dostępne informacje na temat wysokości stawek połączeń w roamingu, przy czym preferowane 
jest podejście, w którym abonent sam sprawdza interesujące go elementy oferty, nie zaś 
podejście polegające na irytującym obarczaniu go nawałem niepotrzebnych informacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 104
PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, operatorzy telefonii 
komórkowej powinni umożliwić swoim 
klientom łatwy dostęp do informacji o 

(26) Aby poprawić przejrzystość informacji 
o wysokości stawek detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego podczas 
pobytu za granicą, macierzyści operatorzy 
telefonii komórkowej powinni nieodpłatnie 
dostarczać swoim klientom korzystającym z 
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wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane na życzenie i nieodpłatnie. 
W imię przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
informowania swoich klientów o aktualnej 
wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian.

połączeń w roamingu w innym państwie 
członkowskim szczegółowych i 
wszechstronnych informacji o wysokości 
stawek roamingowych, jakie obowiązują ich 
we wszystkich sieciach w odwiedzanym 
danym państwie członkowskim. W imię 
przejrzystości operatorzy mają także 
obowiązek udzielania informacji 
o wysokości stawek roamingowych przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz okresowego 
informowania swoich klientów o aktualnej 
wysokości tych stawek i powiadamiania ich 
w przypadku istotnych zmian, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o taryfę chroniącą 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Poprawka 105
PUNKT 26 A PREAMBUŁY (nowy)

(26a) Dla utrzymania mobilności 
transgranicznej osób, które przemieszczają 
się w celach turystycznych, a nie w 
interesach, nakłada się na operatorów 
macierzystych obowiązek udzielania 
klientowi, na jego żądanie, informacji o 
najlepszych stawkach odnoszących się do 
odwiedzanego państwa członkowskiego 
i/lub zastosowania specjalnych opłat 
roamingowych przewidzianych do celów 
turystycznych.

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka rozumie się sama przez się.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 106
PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są 
odpowiedzialne za realizację zadań 
wynikających z ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać 
uprawnienia umożliwiające im nadzór nad 
realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia i ich 
egzekwowanie na terytorium podlegającym 
ich kompetencji. Powinny także śledzić 
zmiany wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych od 
użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych 
kosztów związanych z realizacją połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty oraz do konieczności 
zagwarantowania możliwości odzyskania 
tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te 
powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii 
komórkowej mieli dostęp do bieżących 
informacji o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia.

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są 
odpowiedzialne za realizację zadań 
wynikających z ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać 
uprawnienia umożliwiające im nadzór nad 
realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia i ich 
egzekwowanie na terytorium podlegającym 
ich kompetencji. Powinny także śledzić 
zmiany wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych od 
użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych 
kosztów związanych z realizacją połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty oraz do konieczności 
zagwarantowania możliwości odzyskania 
tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te 
powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii 
komórkowej mieli dostęp do bieżących 
informacji o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia. Ponadto powinny one 
prowadzić szczegółowe analizy różnych 
krajowych rynków roamingowych, a 
zwłaszcza zbierać dane na temat długości w 
minutach wychodzących i przychodzących 
połączeń roamingowych oraz wynikających 
stąd dochodów operatora. Wyniki takich 
analiz winny być udostępniane 
przynajmniej na sześć miesięcy przed datą 
rewizji niniejszego rozporządzenia 
określoną w art. 12, aby Komisja mogła 
uwzględnić je w procesie rewizji.

Or. en
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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 imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 107
PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są 
odpowiedzialne za realizację zadań 
wynikających z ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać 
uprawnienia umożliwiające im nadzór nad 
realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia i ich 
egzekwowanie na terytorium podlegającym 
ich kompetencji. Powinny także śledzić 
zmiany wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych od 
użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych 
kosztów związanych z realizacją połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty oraz do konieczności 
zagwarantowania możliwości odzyskania 
tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te 
powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii 
komórkowej mieli dostęp do bieżących 
informacji o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia.

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są 
odpowiedzialne za realizację zadań 
wynikających z ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać 
uprawnienia umożliwiające im nadzór nad 
realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia i ich 
egzekwowanie na terytorium podlegającym
ich kompetencji. Powinny także śledzić 
zmiany wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych od 
użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych 
kosztów związanych z realizacją połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty oraz do konieczności 
zagwarantowania możliwości odzyskania 
tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te 
powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii 
komórkowej mieli dostęp do bieżących 
informacji o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia. Winny one publikować 
wyniki działań nadzorczych co sześć 
miesięcy. Należy dostarczać oddzielne 
informacje na temat klientów biznesowych, 
klientów usług abonamentowych i klientów 
usług w przedpłacie.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest spełnienie potrzeby wzmocnienia nadzoru ze strony krajowych 
organów regulacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości nadzoru.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 108
PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Krajowe organy regulacyjne, które są 
odpowiedzialne za realizację zadań 
wynikających z ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać 
uprawnienia umożliwiające im nadzór nad 
realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia i ich 
egzekwowanie na terytorium podlegającym 
ich kompetencji. Powinny także śledzić 
zmiany wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych od 
użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych 
kosztów związanych z realizacją połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty oraz do konieczności 
zagwarantowania możliwości odzyskania 
tych kosztów na rynku hurtowym. Organy te
powinny zapewnić, by użytkownicy telefonii 
komórkowej mieli dostęp do bieżących 
informacji o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia.

27) Krajowe organy regulacyjne, które są 
odpowiedzialne za realizację zadań 
wynikających z ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej z 2002 r., powinny posiadać 
uprawnienia umożliwiające im nadzór nad 
realizacją obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia i ich 
egzekwowanie na terytorium podlegającym 
ich kompetencji. Powinny także śledzić 
zmiany wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych od 
użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu na terytorium Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych 
kosztów związanych z realizacją i 
odbieraniem połączeń roamingowych w 
najbardziej oddalonych regionach 
Wspólnoty oraz do konieczności 
zagwarantowania możliwości odzyskania 
tych kosztów na rynku hurtowym. Krajowe 
organy regulacyjne winny być w stanie 
przekazać Komisji na życzenie wynik 
działań nadzorczych. Krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, by 
użytkownicy telefonii komórkowej mieli 
dostęp do bieżących informacji o stosowaniu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W razie potrzeby Komisja powinna być w stanie uzyskać informacje od krajowych organów 
regulacyjnych.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 109
PUNKT 27 A PREAMBUŁY (nowy) 

(27a) W celu zabezpieczenia uczciwej 
konkurencji w UE krajowe organy 
regulacyjne winny dopilnować 
przestrzegania zobowiązania do 
świadczenia usług przez odwiedzane sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy małych sieci muszą mieć gwarancję stałego dostępu do odwiedzanych sieci.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 110
PUNKT 27 A PREAMBUŁY (nowy) 

(27 a) Do roamingu krajowego w regionach 
najbardziej oddalonych, objętych 
odrębnymi koncesjami telefonii 
komórkowej w porównaniu z resztą 
terytorium danego państwa, powinny mieć 
zastosowanie takie same obniżki stawek, jak 
na rynku roamingu międzynarodowego. 
Wdrożenie niniejszego rozporządzenia nie 
powinno prowadzić do mniej korzystnego 
traktowania cenowego klientów 
korzystających z usług roamingu krajowego 
w porównaniu z klientami korzystającymi z 
usług roamingu międzynarodowego. 
Organy krajowe mogą w tym celu przyjąć 
uzupełniające przepisy prawne.

Or. fr

Uzasadnienie

Wdrożenie niniejszego rozporządzenia nie powinno prowadzić do mniej korzystnego 
traktowania cenowego klientów korzystających z usług roamingu krajowego w porównaniu z 
klientami korzystającymi z usług roamingu międzynarodowego.
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Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 111
PUNKT 27 A PREAMBUŁY (nowy)

(27a) Mając na uwadze fakt, że poza 
przesyłaniem dźwięku coraz popularniejsze 
stają się nowe usługi komunikacyjne za 
pośrednictwem telefonii komórkowej, 
niniejsze rozporządzenie powinno 
umożliwić nadzorowanie procesów 
rynkowych także w dziedzinie tych usług. W 
związku z tym Komisja, chroniąc interesy 
konsumentów, a jednocześnie dokładając 
starań, aby niepotrzebnie nie 
interweniować w mechanizmy rynkowe, 
powinna prowadzić intensywniejszy nadzór 
międzynarodowego rynku przekazywania 
danych za pomocą telefonii komórkowej na 
postawie reguł dotyczących opłat za 
połączenia głosowe w roamingu oraz w 
przypadkach, gdy okazuje się to konieczne 
w oparciu o dane dostarczone przez 
krajowe organy regulacyjne; winna być 
również gotowa do wymuszenia obniżki zbyt 
wygórowanych cen.

Or. hu

Uzasadnienie

Dzięki szybkiemu rozwojowi techniki rola rynku usług międzynarodowych w zakresie danych 
wciąż rośnie. Przesyłanie dźwięku w oparciu o internet (VoiP) rewolucjonizuje telefonię 
stacjonarną, otwierając drogę tańszym przekazom dźwiękowym. Rozprzestrzenianie się i 
obecność sieci trzeciej generacji oraz innych powiązanych technologii mają poważny wpływ 
na rynek usług telefonii komórkowej. W interesie konsumentów i w celu zagwarantowania 
konkurencji powinno się bardziej intensywnie nadzorować mechanizmy rynkowe, a w 
przypadku ich niewłaściwego działania powinna istnieć możliwość odpowiedniej interwencji.

Poprawkę złożył Miloslav Ransdorf

Poprawka 112
PUNKT 27 A PREAMBUŁY (nowy) 

(27a) Krajowe organy regulacyjne winny 
również nadzorować wpływ niniejszego 
rozporządzenia na ceny na rynku 
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naziemnej publicznej telefonii komórkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy małych sieci muszą mieć gwarancję stałego dostępu do odwiedzanych sieci.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 113
PUNKT 29 PREAMBUŁY

(29) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja ustanowienia maksymalnej wysokości stawek na poziomie hurtowym czyni to 
postanowienie zbędnym.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 114
PUNKT 29 PREAMBUŁY

(29) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

(29) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W szczególności Komisja powinna 
mieć prawo do wprowadzania zmian do
załączników do niniejszego rozporządzenia 
w celu przystosowania ich do postępu 
technicznego lub zmian na rynku. 
Ponieważ środki te mają zakres ogólny i 
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mają na celu zmianę mniej istotnych 
elementów niniejszego rozporządzenia, 
powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 115
PUNKT 30 PREAMBUŁY

(30) Ponieważ cele proponowanego 
działania, tj. stworzenie wspólnego 
mechanizmu mającego zapewnić, aby 
użytkownicy publicznych sieci telefonii 
komórkowej podczas podróży na terenie 
Wspólnoty nie byli obciążani 
wygórowanymi opłatami za usługi roamingu 
międzynarodowego przy wykonywaniu 
połączeń głosowych i ich odbieraniu, a tym 
samym gwarantującego wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad konkurencji między 
operatorami telefonii komórkowej, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób bezpieczny, 
zharmonizowany i szybki przez państwa 
członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej 
zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, 
Wspólnota może ustanowić środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną we 
wspomnianym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza zakres 
konieczny do osiągnięcia tych celów.

(30) Ponieważ cele proponowanego 
działania, tj. stworzenie wspólnego 
mechanizmu mającego zapewnić, aby 
użytkownicy publicznych sieci telefonii 
komórkowej podczas podróży na terenie 
Wspólnoty nie byli obciążani 
wygórowanymi opłatami za usługi roamingu 
międzynarodowego przy wykonywaniu 
połączeń głosowych i ich odbieraniu, a tym 
samym gwarantującego wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad konkurencji między 
operatorami telefonii komórkowej, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób bezpieczny, 
zharmonizowany i szybki przez państwa 
członkowskie, natomiast mogą zostać lepiej 
zrealizowane na szczeblu wspólnotowym, 
Wspólnota może ustanowić środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

Jest to oczywiste i powinno zostać skreślone w myśl lepszego stanowienia prawa.
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 116
PUNKT 31 PREAMBUŁY

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono konieczne 
i stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej,

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
osiemnastu miesięcy od jego wejścia w 
życie, celem upewnienia się, czy nadal jest 
ono konieczne i stosowne w odniesieniu do 
warunków panujących wtedy na rynku 
łączności elektronicznej. W każdym 
przypadku rozporządzenie to powinno 
wygasnąć po upływie trzech lat.

Or. de

Uzasadnienie

Przegląd rozporządzenia powinien odbyć się już po osiemnastu miesiącach. Ponadto należy 
pamiętać o tym, że instrument regulacji cen stanowi znaczącą ingerencję w rozwój rynku. 
Dlatego rozporządzenie powinno być ograniczone w czasie.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 117
PUNKT 31 PREAMBUŁY

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono 
konieczne i stosowne w odniesieniu do 
warunków panujących wtedy na rynku 
łączności elektronicznej,

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
ustalenia, czy nadal jest ono konieczne i 
stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej oraz czy rynki wymagają 
dalszej regulacji, zniesienia pozostałych 
zobowiązań lub zastąpienia innymi 
przepisami. Ważność niniejszego 
rozporządzenia powinna wygasnąć po 
zakończeniu takiego przeglądu, a w każdym 
razie nie później niż trzy lata po jego 
wejściu w życie.

Or. en
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Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 118
PUNKT 31 PREAMBUŁY

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono konieczne 
i stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej,

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono konieczne 
i stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej; w przeciwnym razie 
rozporządzenie powinno wygasnąć,

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z dobrymi praktykami stanowienia prawa ci, którzy zamierzają dokonać interwencji 
na rynku, powinni udowodnić, że interwencja ta jest niezbędna i proporcjonalna.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 119
PUNKT 31 PREAMBUŁY

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono konieczne 
i stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej,

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono konieczne 
i stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej. Każdy wniosek w sprawie 
uchylenia winien zawierać niezbite dowody, 
że zmiany zachodzące na rynku 
uzasadniające odwołanie będą po 
uchyleniu trwałe i nieodwracalne.

Or. en
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Poprawkę złożył András Gyürk

Poprawka 120
PUNKT 31 PREAMBUŁY

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
upewnienia się, czy nadal jest ono 
konieczne i stosowne w odniesieniu do 
warunków panujących wtedy na rynku 
łączności elektronicznej,

(31) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zostać poddane przeglądowi przed upływem 
dwóch lat od jego wejścia w życie, celem 
ustalenia, czy nadal jest ono konieczne i 
stosowne w odniesieniu do warunków 
panujących wtedy na rynku łączności 
elektronicznej oraz czy powstało środowisko 
ekonomiczne oraz utworzono mechanizmy 
negocjacji finansowych powodujące, że 
rozporządzenie nie jest już potrzebne.

Or. hu

Uzasadnienie

Rynek działający skutecznie i bez zniekształceń ma zasadnicze znaczenie zarówno dla 
dobrobytu obywateli UE, jak i dla jej konkurencyjności. Rynek konkurencyjny obniża 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 odzyska 
zdolność do samoregulacji. Potem nie istnieje już żadne uzasadnienie kontynuowania 
regulacji.

Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 121
PUNKT 31 A PREAMBUŁY (nowy)

(31a) Zgodnie z zasadą lepszego 
stanowienia prawa Komisja winna złożyć 
wniosek w sprawie uchylenia niniejszego 
rozporządzenia w sytuacji, gdy zmiany 
zachodzące na rynku wskażą, że nie jest 
ono już potrzebne. 

Or. en
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Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 122
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 
podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, 
a tym samym gwarantujący wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług 
roamingu międzynarodowego dla połączeń 
głosowych inicjowanych i zakończonych 
wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie 
zarówno do opłat pobieranych między 
operatorami sieci na poziomie hurtowym, 
jak i do opłat pobieranych przez operatora 
macierzystego na poziomie detalicznym.

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 
podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, 
a tym samym gwarantujący wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat pobieranych między 
operatorami sieci na poziomie hurtowym. 

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 123
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 
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podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, 
a tym samym gwarantujący wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego dla połączeń głosowych 
inicjowanych i zakończonych wewnątrz 
Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno 
do opłat pobieranych między operatorami 
sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat 
pobieranych przez operatora macierzystego 
na poziomie detalicznym.

podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, 
a tym samym gwarantujący wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego dla połączeń głosowych 
inicjowanych i zakończonych wewnątrz 
Wspólnoty i mające zastosowanie do opłat 
pobieranych między operatorami sieci na 
poziomie hurtowym.

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 124
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 
podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich odbieraniu, 
a tym samym gwarantujący wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego dla połączeń głosowych 
inicjowanych i zakończonych wewnątrz 
Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno 
do opłat pobieranych między operatorami 

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm mający na celu 
zapewnienie, aby użytkownicy publicznych 
sieci telefonii komórkowej podczas podróży 
wewnątrz Wspólnoty nie byli obciążani 
wygórowanymi opłatami za usługi roamingu 
międzynarodowego przy wykonywaniu 
połączeń głosowych oraz ich odbieraniu 
poprzez wprowadzenie maksymalnej stawki 
standardowej bardziej zbliżonej do kosztów 
świadczenia usługi. Określa ono również 
reguły pozwalające na lepsze dostarczanie 
informacji taryfowych użytkownikom usług 
roamingu, łącznie z usługami 
przekazywania danych, a tym samym 
gwarantujący wysoki poziom ochrony 
konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
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sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat 
pobieranych przez operatora macierzystego 
na poziomie detalicznym.

pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego dla połączeń głosowych 
inicjowanych i zakończonych wewnątrz 
Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno 
do opłat pobieranych między operatorami 
sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat 
pobieranych przez operatora macierzystego 
na poziomie detalicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 125
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 
podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich 
odbieraniu, a tym samym gwarantujący 
wysoki poziom ochrony konsumenta przy 
zachowaniu zasad konkurencji między 
operatorami telefonii komórkowej. W 
rozporządzeniu określono zasady dotyczące 
opłat, jakie mogą być pobierane przez 
operatorów telefonii komórkowej za 
świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego dla połączeń głosowych 
inicjowanych i zakończonych wewnątrz 
Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno 
do opłat pobieranych między operatorami 
sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat 
pobieranych przez operatora macierzystego 
na poziomie detalicznym.

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą 
europejskiego rynku wewnętrznego, mający 
na celu zapewnienie, aby użytkownicy 
publicznych sieci telefonii komórkowej 
podczas podróży wewnątrz Wspólnoty nie 
byli obciążani wygórowanymi opłatami za 
usługi roamingu międzynarodowego, a tym 
samym gwarantujący wysoki poziom 
ochrony konsumenta przy zachowaniu zasad 
konkurencji między operatorami telefonii 
komórkowej. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego dla połączeń głosowych 
inicjowanych i zakończonych wewnątrz 
Wspólnoty, mające zastosowanie zarówno 
do opłat pobieranych między operatorami 
sieci na poziomie hurtowym, jak i do opłat 
pobieranych przez operatora macierzystego 
na poziomie detalicznym.

Or. pl
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Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 126
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
ponadto przepisy regulujące transgraniczne 
opłaty detaliczne, które mogą być pobierane 
za połączenia roamingowe w obrębie Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie przedmiotu i zakresu obowiązywania rozporządzenia oraz korekta błędu w 
tłumaczeniu.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 127
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (A A) (nowa)

(aa) „eurostawka” oznacza maksymalną 
wysokość opłat za minutę połączenia, jaką 
operatorzy telefonii komórkowej mogą 
pobierać za świadczenie usług roamingu 
międzynarodowego przy wykonywaniu i 
odbieraniu połączeń inicjowanych i 
zakończonych wewnątrz Unii Europejskiej, 
mającą zastosowanie zarówno do opłat 
pobieranych między operatorami sieci na 
poziomie hurtowym, jak i do opłat 
pobieranych przez operatora macierzystego 
na poziomie detalicznym;

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie nazwy obowiązkowej „eurostawki”, określającej maksymalną wysokość opłat 
zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, ma na celu z jednej strony ochronę 
konsumenta, a z drugiej wyraźne odniesienie do Europy.
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 128
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA C) 

(c) „roaming międzynarodowy” oznacza 
korzystanie z telefonu komórkowego lub 
innego urządzenia przez klienta 
korzystającego z roamingu celem 
wykonywania lub odbierania połączeń 
podczas pobytu poza terytorium państwa 
członkowskiego, w którym umiejscowiona 
jest sieć macierzysta klienta, dzięki 
uzgodnieniom między operatorem sieci 
macierzystej a operatorem sieci 
odwiedzanej;

(c) „roaming ogólnowspólnotowy” oznacza 
korzystanie z telefonu komórkowego lub 
innego urządzenia przez klienta 
korzystającego z roamingu celem 
wykonywania lub odbierania połączeń 
podczas pobytu poza terytorium państwa 
członkowskiego, w którym umiejscowiona 
jest sieć macierzysta klienta, dzięki 
uzgodnieniom między operatorem sieci 
macierzystej a operatorem sieci 
odwiedzanej;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 129
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA D)

(d) „połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym” oznacza połączenie głosowe 
telefonii komórkowej wykonywane przez 
klienta korzystającego z roamingu, 
inicjowane w sieci odwiedzanej i 
zakończone w publicznej sieci telefonicznej 
wewnątrz Wspólnoty;

(d) „połączenie realizowane w roamingu” 
oznacza połączenie głosowe telefonii 
komórkowej wykonywane przez klienta 
korzystającego z roamingu, inicjowane w 
sieci odwiedzanej i zakończone w publicznej 
sieci telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;

Or. de

Uzasadnienie

Błąd w tłumaczeniu i dostosowanie tekstu.
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 130
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 litera (D A) (nowa)

(da) „połączenia wykonywane w obrębie 
Wspólnoty” oznacza połączenia 
wykonywane w roamingu regulowanym 
zakończone w publicznej sieci telefonicznej 
w państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym znajduje się odwiedzana 
sieć;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 131
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (D B) (nowa)

(da) „połączenia wykonywane lokalnie” 
oznacza połączenia wykonywane w 
roamingu regulowanym zakończone w 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się 
odwiedzana sieć;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie.

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 132
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERY (E A) i (E B) (nowe)

(ea) „nowy klient korzystający z roamingu” 
oznacza klienta korzystającego z roamingu, 
który po raz pierwszy podpisuje umowę z
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operatorem macierzystym lub kupuje kartę 
typu prepaid po wejściu w życie 
obowiązków wynikających z art. 4;
(eb) „dotychczasowy klient korzystający z 
roamingu” oznacza klienta korzystającego 
z roamingu, który kupił kartę typu prepaid 
lub podpisał umowę przed wejściem w życie 
obowiązków wynikających z art. 4 lub który 
przedłużył umowę z tym samym 
operatorem, lub każdego klienta 
korzystającego z roamingu, który rezygnuje 
z taryfy chroniącej konsumentów 
przewidzianej w art. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „nowych” i „dotychczasowych” klientów korzystających z roamingu jest istotna dla 
dyskusji nad tym, czy proponowana taryfa chroniąca klienta jest klauzulą wolnego wyboru 
(opt-in) lub rezygnacji (opt-out), czy też połączeniem tych dwóch możliwości. Taryfa 
chroniąca klientów powinna być standardową taryfą dla nowych klientów, którzy wyraźnie 
nie decydują się na inną taryfę, natomiast, z drugiej strony, powinna być ona dostępna dla 
dotychczasowych klientów na zasadzie dobrowolnego wyboru. Dla większej precyzji oraz 
pewności prawnej, jednoznaczne definicje „nowych” i „dotychczasowych” klientów wydają 
się wskazane.

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 133
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (F A) (nowa)

(fa) „eurotaryfa” oznacza tymczasowo 
obowiązującą w całej Europie dla 
wszystkich klientów operatora 
macierzystego stawkę za połączenia 
realizowane w roamingu, która musi być 
oferowana w pierwszych dwóch latach po 
wejściu w życie niniejszego rozporządzenia 
i w przypadku której obowiązują opłaty 
maksymalne ustalone w art. 4.

Or. de
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Uzasadnienie

„Eurotaryfa” gwarantuje, że obniżki cen w pierwszych dwóch latach znajdą bezpośrednie 
przełożenie na poziom klientów detalicznych jednocześnie zapewniając wolną konkurencję 
poniżej ustalonych w art. 4 opłat maksymalnych.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 134
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (F A) (nowa)

(fa) „międzynarodowa roamingowa usługa 
bezprzewodowej transmisji danych” 
oznacza publiczną usługę telefonii 
komórkowej, odrębną od połączeń 
głosowych telefonii komórkowej, 
świadczoną w naziemnej publicznej sieci 
telefonii komórkowej umiejscowionej we 
Wspólnocie, z której klient korzystający z 
roamingu poza terytorium państwa 
członkowskiego, w którym umiejscowiona 
jest jego sieć macierzysta, może skorzystać
dzięki uzgodnieniom między operatorem 
sieci macierzystej a operatorem sieci 
odwiedzanej.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane w poprawkach w projekcie sprawozdania rozszerzenie zakresu stosowania 
rozporządzenia również na wykraczające poza jedynie głosowe połączenia „bezprzewodowe 
usługi transmisji danych” dla klientów korzystających z roamingu wymaga wyjaśnienia, co 
konkretnie oznacza to pojęcie.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Margie Sudre

Poprawka 135
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 A (nowy)

2 a. W przypadku operatorów telefonii 
komórkowej, których koncesje obejmują 
wyłącznie najbardziej oddalone regiony 
Wspólnoty w rozumieniu art. 299 traktatu 
WE, średnia stawka za zakończenie 
połączenia jest średnią stawek za 
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zakończenie połączeń lokalnych ważoną 
wielkością ruchu odbieranego w tych 
strefach.

Or. fr

Uzasadnienie

Na obszarach najbardziej oddalonych stawki za zakończenie połączeń są wyższe. Tych 
wysokich stawek nie uwzględniono jednak w metodzie obliczania zaproponowanej w 
rozporządzeniu. Dlatego też proponowane stawki nie pozwalają na pokrycie całkowitych 
kosztów zakończenia połączeń lokalnych kierowanych do sieci telefonii komórkowej. 
Wykonanie rozporządzenia na obszarach najbardziej oddalonych doprowadziłoby do 
zubożenia oferty roamingowej ze szkodą dla konsumentów.

Poprawkę złożyły Dominique Vlasto, Margie Sudre

Poprawka 136
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 B (nowy)

2b. Średnią stawkę za zakończenie 
połączenia należy stosować również w 
przypadku, gdy europejski operator 
obsługuje w swojej sieci klientów 
operatorów telefonii komórkowej, których 
koncesja obejmuje wyłącznie najbardziej 
oddalone regiony Wspólnoty, w 
szczególnym przypadku połączeń 
kierowanych do tych regionów.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ na obszarach najbardziej oddalonych stawki za zakończenie połączenia są wyższe, 
to w niektórych przypadkach zakładane pułapy stawek nie pozwalałyby europejskim 
operatorom na pokrycie kosztów połączeń kierowanych do tych obszarów. Konsument staje 
zatem wobec zagrożenia odmowy dostępu do większości sieci europejskich, jeżeli będą one 
musiały stosować proponowane stawki maksymalne.

Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 137
ARTYKUŁ 3
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Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I. Oprócz 
maksymalnej opłaty ustalonej w załączniku 
I, operator telefonii komórkowej może 
zaoferować dodatkowe stawki. 

Or. de

Uzasadnienie

Operatorowi telefonii komórkowej powinno się zezwolić na oferowanie, oprócz 
zaplanowanych stawek standardowych, również dodatkowych stawek.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 138
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia wychodzącego z tej sieci 
odwiedzanej w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. koszty jego zainicjowania, 
tranzytu i zakończenia, nie może 
przekraczać 0,28 euro za minutę połączenia.
Średnią wysokość opłaty hurtowej oblicza 
się zgodnie z umową zawartą między 
operatorem sieci odwiedzanej a operatorem 
sieci macierzystej klienta korzystającego z 
roamingu w oparciu o okres dwunastu 
miesięcy lub krótszy okres obliczeniowy. 
Powyższa opłata zostaje obniżona o 5% 
odpowiednio po upływie 12 i 24 miesięcy od 
wejścia w życie postanowień zawartych w 
niniejszym artykule.

Or. de
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Uzasadnienie

Maksymalną kwotę opłaty hurtowej należy określić już w rozporządzeniu. Koncepcja 
przedłożona przez Komisję jest zbyt skomplikowana.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 139
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
każdego operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym 
pochodzącego z tej odwiedzanej sieci, w 
tym m.in. koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia, nie może przekraczać 0,28 
euro za minutę połączenia. Średnią 
wysokość opłaty hurtowej oblicza się w 
okresie dwunastomiesięcznym lub 
jakimkolwiek krótszym okresie 
rozliczeniowym określonym w umowie 
pomiędzy operatorem sieci odwiedzanej a 
operatorem macierzystej sieci klienta 
korzystającego z roamingu. Opłata ta spada 
o [5 procent] po 12 i 24 miesiącach od 
wejścia w życie przepisów wynikających z 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 140
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym 
(w tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
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zakończenie, nie może przekraczać
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia
określonej zgodnie z załącznikiem I.

zakończenie) nie może przekraczać
0,30 euro za minutę połączenia.
Średnią wysokość opłaty hurtowej oblicza 
się na podstawie dochodów z wszystkich 
połączeń w roamingu regulowanym w sieci 
odwiedzanej (w tym opłat za zainicjowanie 
połączenia) na przestrzeni 12 miesięcy, 
dzieląc je przez całkowitą liczbę minut 
połączeń w roamingu regulowanym w sieci 
odwiedzanej w tym samym okresie.

Or. de

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 141
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w tym 
m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora jakiejkolwiek sieci macierzystej za 
zrealizowanie połączenia głosowego w 
roamingu nie przekracza 0,25 euro za 
minutę za każdy okres rozpoczynający się 
dnia 1 września i kończący się 31 sierpnia.

Średnią wysokość opłaty hurtowej oblicza 
się dzieląc całkowitą hurtową kwotę 
przychodu z tytułu roamingu, uzyskaną za
odnośne połączenia wykonane w danym 
okresie, przez odpowiadającą liczbę minut 
hurtowych usługi roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Średni pułap opłaty hurtowej pozwala operatorom na większą elastyczność w ustaleniu 
różnych stawek, które będą odzwierciedlać różnice w kosztach korzystania z ich sieci, np. 
między godzinami szczytu i poza tymi godzinami lub na różnych trasach i ułatwia rozwój 
konkurencji. Zastosowanie maksymalnego limitu doprowadzi przypuszczalnie do ustalenia się 
jednolitych cen hurtowych na maksymalnym dozwolonym poziomie. Konieczne jest podanie 
okresu, w którym ma zostać zmierzona ta średnia oraz metody jej obliczenia. Daty podano 
przy założeniu, że rozporządzenie datowane jest na dzień 1 lipca 2007 r., zatem 
rozporządzenie w sprawie sprzedaży hurtowej wejdzie w życie w ciągu 2 miesięcy od daty 
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jego publikacji.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 142
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Z zastrzeżeniem art. 5 średnia wysokość 
opłaty hurtowej, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora sieci 
macierzystej za realizację połączeń w 
roamingu regulowanym wykonywanych 
przez klientów operatora sieci macierzystej 
za pośrednictwem sieci odwiedzanej nie 
może w skali rocznej przekraczać kwoty 
0,35 euro za minutę.

Or. fr

Uzasadnienie

Średni pułap opłat na operatora pozwoli operatorom sieci odwiedzanych na dalsze 
konkurowanie na rynku hurtowym, podczas gdy maksymalna wysokość opłat na operatora 
byłaby przeszkodą dla konkurencji.

Zgodnie z punktem 19 (z poprawkami) proponowana maksymalna wysokość opłat to liczba 
bezwzględna ustalona w oparciu o średnią europejską opłatę za zakończenie połączenia na 
podstawie danych za rok 2005 (do którego Komisja odnosi się w ocenie skutków).

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 143
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 0,30 
euro za minutę.

Or. en
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Poprawkę złożył Markus Ferber

Poprawka 144
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
wychodzących połączeń w roamingu nie 
może przekraczać 0,35 euro za minutę.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany art. 3 spowodują zniesienie odrębnych pułapów, które ograniczają ceny każdej części 
usługi roamingowej, zastępując je pojedynczymi średnimi pułapami cen, które umożliwią 
operatorom i klientom ustalenie względnych cen różnych typów połączeń dla różnych 
klientów.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 145
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
każdego operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym
pochodzącego z tej odwiedzanej sieci, w 
tym m.in. koszty jego zainicjowania, 
tranzytu i zakończenia nie mogą
przekraczać 0,20 euro za minutę.

Or. en
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Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 146
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
0,30 euro za minutę połączenia.

Or. de

Uzasadnienie

Oprócz pokrycia wszystkich kosztów sensowne rozporządzenie powinno także zapewnić 
utrzymanie konkurencji – istniejący i potencjalni operatorzy powinni mieć możliwość 
uzyskania odpowiedniej marży zysku za oferowane przez nich usługi.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 147
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, 
łącznie ze wszelkimi elementami stałymi, 
takimi jak opłata za zainicjowanie 
połączenia, którą operator sieci odwiedzanej 
może pobrać od operatora sieci macierzystej 
klienta korzystającego z roamingu za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, w tym m.in. za jego 
zainicjowanie, tranzyt i zakończenie, nie 
może przekraczać:.

a) 0,23 euro za minutę bez VAT w 
przypadku lokalnego połączenia 
wychodzącego; lub
b) 0,34 euro za minutę bez VAT w 
przypadku wewnątrzwspólnotowego 
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połączenia wychodzącego;

Or. en

Uzasadnienie

Przy braku pełnej opłaty za połączenie w roamingu w sieci pozakrajowej, konsumenci mają 
prawo do uzsadnionego ustalenia oddzielnych pułapów stawek za połączenia wykonywane na 
terenie UE oraz za połączenia wykonywane lokalnie. Według danych Komisji Europejskiej 
rzeczywista średnia stawka za zakończenie połączenia w sieci komórkowej wynosi 11,41 euro. 
W przypadku stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej na tym poziomie 
należałoby ustalić współczynnik wynoszący 3 dla połączeń wykonywanych wewnątrz UE (co 
daje 0,34 euro) oraz wynoszący 2 dla połączeń wykonywanych lokalnie (co daje 0,23 euro), 
zgodnie z wnioskiem Komisji, zwłaszcza biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich 
znajdują się operatorzy w niektórych państwach członkowskich.

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 148
ARTYKUŁ 3

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać 
odpowiedniej kwoty za minutę połączenia 
określonej zgodnie z załącznikiem I.

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, w 
tym m.in. za jego zainicjowanie, tranzyt i 
zakończenie, nie może przekraczać, w ujęciu 
minutowym, kwoty odpowiadającej 
iloczynowi średniej stawki za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, 
opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 3, i 
współczynnika 2,6. 

Or. es

Uzasadnienie

En aras de la simplicidad se puede suprimir el Anexo I incorporando al texto del artículo el 
contenido básico de aquel. Por otra parte, y en base al mismo principio, se puede suprimir la 
diferenciación entre una llamada itinerante regulada a un número asignado a una red 
telefónica pública en el Estado miembro en el que está situada la red visitada y una llamada 
itinerante regulada a un número asignado a una red telefónica pública en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que está situada la red visitada ya que la relación de unas y otras en el 
total de las llamadas en itinerancia así como su coste no es significativo. 
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Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 149
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Średnią wysokość opłaty hurtowej, 
o której mowa w ust. 1, oblicza się dzieląc 
całkowite wpływy z połączeń w roamingu 
na poziomie hurtowym przez całkowitą 
liczbę minut połączeń w roamingu na 
poziomie hurtowym sprzedanych w celu 
realizacji połączeń w roamingu na 
poziomie hurtowym przez odpowiedniego 
operatora w odpowiednim okresie. 
Operator sieci odwiedzanej może dokonać 
rozróżnienia między opłatami w godzinach 
szczytu i poza nimi.

Or. de

Uzasadnienie

Przy obliczaniu średniej wysokości opłaty hurtowej należy wziąć także pod uwagę różnice w 
opłatach w godzinach szczytu i poza nimi.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 150
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Średnią opłatę hurtową podaną w ust. 1 
oblicza się dzieląc całkowitą hurtową kwotę 
przychodu uzyskaną z tytułu roamingu 
przez odpowiadającą jej całkowitą liczbę 
minut hurtowej usługi roamingu 
sprzedanych przez danego operatora w celu 
wykonania w odnośnym okresie odnośnych 
połączeń hurtowych w roamingu.  
Operatorom sieci odwiedzanych wolno 
dokonywać rozróżnienia na połączenia w 
godzinach szczytu i poza tymi godzinami.

Or. xm
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Uzasadnienie

W celu uproszczenia regulacji wysokość opłat powinna zostać ustalona tylko raz, a następnie 
obniżana o stałą stawkę procentową. Ponadto w celu bardziej efektywnego wykorzystania 
sieci operatorzy muszą mieć możliwość zróżnicowania opłat hurtowych ze względu na porę 
dnia i roku.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 151
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Maksymalna wysokość stawki za 
połączenie realizowane w roamingu 
międzynarodowym na poziomie hurtowym 
powinna być obliczana na podstawie 
średniej stawki minutowej za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, obliczonej 
zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1.

Or. en

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 152
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Pod naciskiem konkurencji operatorzy będą zmuszeni obniżyć ceny detaliczne, co nie powinno 
być regulowane żadnym rozporządzeniem. Konkurencja na szczeblu krajowym zapewni 
odpowiednie przeniesienie oszczędności opłat na konsumenta.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 153
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Taryfa chroniąca konsumentów jest sama w sobie wystarczająca, aby zagwarantować 
znaczne obniżenie taryf na poziomie detalicznym. Nie ma potrzeby wprowadzania dalszych 
pułapów detalicznych na tym poziomie.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 154
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 

skreślony
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odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Or. en

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Poprawka 155
ARTYKUŁ 4

Opłaty detaliczne za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty detaliczne za wykonywanie połączeń 
w roamingu 

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Operatorzy telefonii komórkowej mają 
obowiązek powiadomienia krajowych 
organów regulacyjnych o wysokości ich 
średnich opłat detalicznych. Średnią 
wysokość opłaty detalicznej oblicza się na 
podstawie całkowitych dochodów 
uzyskanych w ciągu jednego roku 
kalendarzowego z wychodzących i 
przychodzących rozmów w roamingu 
(w tym opłat za zainicjowanie połączenia) w 
odwiedzanej sieci telefonii komórkowej, 
dzieląc je przez całkowitą liczbę minut 
wychodzących i przychodzących rozmów w 
roamingu w odwiedzanej sieci telefonii 
komórkowej w tym samym okresie.
Krajowe organy regulacyjne zdają Komisji 
Europejskiej coroczne sprawozdanie na 
temat zmiany wysokości stawek w obszarze 
ich kompetencji. W szczególności 
informują one o średnich ustalonych 
cenach oraz o zmianach procentowych w 
stosunku do poprzedniego okresu.

Or. de
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Poprawkę złożyli Herbert Reul i Werner Langen

Poprawka 156
ARTYKUŁ 4

Opłaty detaliczne za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym
Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

W ciągu pierwszych dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia każdy 
operator musi przedstawić ofertę 
„eurotaryfy”, którą operator macierzysty 
może naliczyć swoim klientom 
korzystającym z roamingu za realizację 
połączenia w roamingu i która może wahać 
się w zależności od połączenia w roamingu, 
ale nie może być wyższa niż 0,40 euro za 
minutę wykonanego połączenia oraz 0,20 
euro za minutę odebranego połączenia.

Or. de

Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 157
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I, lub musi być równa 
stawce oferowanej dodatkowo przez 
operatora telefonii komórkowej. 
Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym artykule, obejmują wszelkie 
składniki stałe związane z realizowaniem 
połączeń w roamingu regulowanym, np. 
opłaty za zainicjowanie połączenia czy 
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opłaty aktywacyjne. 

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 158
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Operatorzy macierzyści oferują 
wszystkim klientom jako minimum „taryfę 
chroniącą konsumentów” zgodnie z ust. 2, 
którą można łączyć z dowolną taryfą 
detaliczną dotyczącą pozostałych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfy chroniące konsumentów są obliczane poprzez uwzględnienie pułapów opłat hurtowych 
określonych w art. 3 z dodaniem 40%, co zapewnia operatorom dobrą marżę. Opcja 
rezygnacji jest korzystniejsza dla konsumentów i skłoni ona operatorów do proponowania 
alternatywnych i bardziej konkurencyjnych detalicznych systemów taryfowych. Poza tym 
operatorzy mogą zawsze informować klientów o dostępnych alternatywnych opcjach 
taryfowych.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 159
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Operatorzy macierzyści muszą 
przedstawić wszystkim klientom jasną i 
przejrzystą ofertę eurotaryfy w myśl ust. 2. 
Wszyscy klienci muszą mieć możliwość 
połączenia eurotaryfy z dowolną taryfą 
detaliczną.

Or. de
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Uzasadnienie

Eurotaryfa tego typu zapewni spadek opłat za roaming, bez konieczności równoczesnego 
wprowadzania regulacji dla całego rynku detalicznego.

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 160
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Operatorzy macierzyści oferują wszystkim 
klientom w sposób jasny i przejrzysty taryfę 
chroniącą konsumentów określoną w ust. 
2, którą można łączyć z dowolną taryfą 
detaliczną.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfa chroniąca klientów mająca zastosowanie na poziomie detalicznym powinna stanowić 
gwarancję dla klientów korzystających z roamingu, że nie zostaną obciążeni wygórowaną 
opłatą za wykonanie lub odebranie połączenia głosowego w roamingu.

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 161
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Operatorzy macierzyści oferują 
wszystkim klientom w sposób jasny i 
przejrzysty taryfę chroniącą konsumentów 
określoną w ust. 2, którą można łączyć z 
dowolną taryfą detaliczną.

Or. en
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 162
ARTYKUŁ 4 USTĘP - 1 A (nowy)

-1a. Operatorzy macierzyści oferują 
wszystkim klientom w sposób jasny i 
przejrzysty „taryfę chroniącą 
konsumentów” określoną w ust. 2, którą 
można łączyć z dowolną taryfą detaliczną.

Or. en

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 163
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Zgodnie z ust. 2 eurotaryfę nalicza się 
automatycznie nowym klientom 
korzystającym z roamingu, o ile nie 
dokonają oni świadomego wyboru innej 
taryfy.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, że nowym klientom należy automatycznie oferować eurotaryfę.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 164
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

1b. Standardowa taryfa wspólnotowa 
określona w ust. 2 proponowana jest 
automatycznie nowym klientom 
korzystającym z roamingu, pod warunkiem, 
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że świadomie nie wybiorą oni innej taryfy. 

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 165
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Taryfa chroniąca konsumentów 
określona w ust. 2 proponowana jest 
automatycznie dotychczasowym i nowym 
klientom korzystającym z roamingu, pod 
warunkiem, że świadomie nie wybiorą oni 
innej taryfy. 

Or. en

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 166
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1A (nowy)

1a. Taryfa chroniąca konsumentów 
proponowana jest automatycznie i 
nieodpłatnie dotychczasowym i nowym 
klientom korzystającym z roamingu, pod 
warunkiem, że świadomie nie wybiorą oni 
innej taryfy.

Or. en

Uzasadnienie



AM\660783PL.doc 77/112 PE 384.658v03-00

PL

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 167
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 C (nowy)

1c. Zarówno dotychczasowi, jak i nowi 
klienci korzystający z roamingu otrzymują 
automatycznie ofertę skorzystania z taryfy 
chroniącej konsumentów, zachowując 
jednocześnie pozostałe elementy swojego 
abonamentu pod warunkiem, że świadomie 
nie wybiorą oni innej taryfy. Przejście z 
jednej taryfy na inną nie pociąga za sobą 
żadnych opłat i nie może podlegać 
warunkom ani ograniczeniom dotyczącym 
dotychczasowych składników abonamentu.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfy chroniące konsumentów są obliczane poprzez uwzględnienie pułapów opłat hurtowych 
określonych w art. 3 z dodaniem 40%, co zapewnia operatorom dobrą marżę. Opcja 
rezygnacji jest korzystniejsza dla konsumentów i skłoni ona operatorów do proponowania 
alternatywnych i bardziej konkurencyjnych detalicznych systemów taryfowych. Poza tym 
operatorzy mogą zawsze informować klientów o dostępnych alternatywnych opcjach 
taryfowych.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 168
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

Użytkownicy uprawnieni są do przyjęcia 
lub odrzucenia cen roamingu zgodnych lub 
nie z wymogami art. 4, bez opłat i 
nieograniczoną liczbę razy, pod warunkiem 
pisemnego zawiadomienia o tym fakcie z 30 
dniowym wyprzedzeniem.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 169
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

1b. Klienci korzystający z roamingu 
uprawnieni są do przejścia w ciągu trzech 
miesięcy na taryfę chroniącą 
konsumentów, określoną w ust. 2, 
zachowując jednocześnie inne elementy 
abonamentu. Takie przejście odbywa się 
bezpłatnie i nie podlega warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym 
dotychczasowych elementów abonamentu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 170
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 C (nowy)

1c. Klienci korzystający z roamingu 
uprawnieni są do przejścia w ciągu dwóch 
miesięcy na taryfę chroniącą 
konsumentów, określoną w ust. 2, 
zachowując jednocześnie inne elementy 
abonamentu. Takie przejście odbywa się 
bezpłatnie i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym 
dotychczasowych elementów abonamentu.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorom świadczącym usługi roamingu międzynarodowego w zakresie połączeń 
wykonywanych w roamingu międzynarodowym, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, 
należy zapewnić odpowiedni okres na dostosowanie stawek detalicznych.
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 171
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Klienci korzystający z roamingu 
uprawnieni są do przejścia w ciągu trzech 
miesięcy na taryfę chroniącą 
konsumentów, określoną w ust. 2, 
zachowując jednocześnie inne elementy 
abonamentu. Takie przejście odbywa się 
bezpłatnie i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym 
dotychczasowych elementów abonamentu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Poprawka 172
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 C (nowy)

1c. Istniejący klienci korzystający z 
roamingu muszą mieć w każdej chwili 
możliwość przejścia w ciągu trzech miesięcy 
na eurotaryfę w myśl ust. 2, bez uszczerbku 
dla pozostałych warunków umowy. 
Przejście musi nastąpić nieodpłatnie i nie 
może być obwarowane żadnymi warunkami 
ani ograniczeniami, odnoszącymi się do 
obowiązujących warunków umowy.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki powyższemu przepisowi istniejący klienci powinni móc na własne życzenie przejść na 
eurotaryfę, nie ponosząc z tego powodu dodatkowych opłat.
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Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 173
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Klienci mogą w dowolnym momencie 
wybierać eurotaryfę lub z niej zrezygnować 
i za takie zmiany nie nakłada się 
dodatkowych opłat czy kar ani warunków 
czy ograniczeń związanych z 
dotychczasowymi elementami abonamentu. 
Z eurotaryfą nie wiążą się żadne dodatkowe 
abonamenty ani inne stałe opłaty i można 
ją łączyć z dowolnym krajowym pakietem 
taryfowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie rozróżnienia na narzutu na maksymalne opłaty hurtowe dla połączeń 
wykonywanych i odbieranych przy jednoczesnym utrzymaniu średniego narzutu w podobnej 
wysokości jest uznawane za ekonomicznie uzasadnione i bardziej atrakcyjne pod względem 
strategicznym. Z podobnych względów proponowany limit jest nieco wyższy dla rozmów 
wykonywanych niż dla rozmów odbieranych.  

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 174
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Maksymalne opłaty określone w 
niniejszym artykule mają zastosowanie do 
eurotaryfy, którą każdy operator 
macierzysty musi włączyć do swoich usług. 
Klienci mogą w dowolnym momencie 
wybierać eurotaryfę lub z niej zrezygnować 
i za takie zmiany nie nakłada się 
dodatkowych opłat czy kar ani warunków 
czy ograniczeń związanych z istniejącymi 
elementami abonamentu. Eurotaryfę 
można łączyć z dowolnym pakietem 
taryfowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie regulowanej standardowej taryfy opcjonalnej w miejsce regulowania całego 
rynku detalicznego chroni konsumenta, pozostawiając branży margines pozwalający na 
wprowadzanie nowości w ramach nowych pakietów taryfowych dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. Wymogi dotyczące przejrzystości, zobowiązujące 
branżę do informowania klientów o cenach umożliwi dokonywanie świadomego wyboru 
spośród różnych ofert na rynku. 

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 175
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

(b) każdy operator macierzysty proponuje 
wszystkim swoim klientom korzystającym z 
roamingu, bez dodatkowych kosztów, 
stawki, z tytułu których klient płaci 
maksymalnie:
(i) 0,65 euro (bez podatku VAT) za minutę 
połączenia wykonanego w roamingu 
regulowanym; 
(i) 0,35 euro (bez podatku VAT) za minutę 
połączenia odebranego w roamingu 
regulowanym.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalenie średniej ceny daje operatorom elastyczność niezbędną do wprowadzania na rynek 
różnych ofert, odpowiadających potrzebom różnych klientów. 

Ponadto dodatkową ochronę stanowi oferta detaliczna, w której ograniczono cenę za minutę 
połączenia wykonywanego i odbieranego.

Poprawkę złożył Markus Ferber

Poprawka 176
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Z zastrzeżeniem art. 5 każdy operator 
macierzysty oferuje wszystkim swoim 
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klientom, bez dodatkowych opłat, taryfę 
zgodnie z którą koszt wykonywanych 
połączeń w roamingu nie może przekraczać
0,65 euro (bez podatku VAT), a koszt 
odbieranych połączeń w roamingu nie 
może przekraczać 0,35 euro (bez podatku 
VAT). 

Or. en

Uzasadnienie

Nowy art. 4a dodano celem uzupełnienia średnich limitów cen taryfą chroniącą 
konsumentów, aby zapewnić, że żaden klient indywidualny nie ponosi nadmiernie wysokich 
opłat za roaming.

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 177
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

1B. Każdy operator macierzysty posiada w 
ofercie eurotaryfę nieprzekraczającą 60 
eurocentów za minutę dla rozmów 
wykonywanych i 25 eurocentów za minutę 
dla rozmów odbieranych. 

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie rozróżnienia na narzutu na maksymalne opłaty hurtowe dla połączeń 
przychodzących i wychodzących przy jednoczesnym utrzymaniu średniego narzutu w 
podobnej wysokości jest uznawane za ekonomicznie uzasadnione i bardziej atrakcyjne pod 
względem strategicznym.  Z podobnych względów proponowany limit jest nieco wyższy dla 
rozmów wykonywanych niż dla rozmów odbieranych.  

Poprawkę złożył Ivo Belet

Poprawka 178
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 

Z zastrzeżeniem art. 4a, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
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swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 %
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

swojego klienta korzystającego z roamingu 
za inicjowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może więcej niż o 0,25 
euro przekroczyć odpowiedniej 
maksymalnej opłaty hurtowej za takie 
połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Za odbieranie połączeń w 
roamingu regulowanym operator 
macierzysty nie może pobierać od swoich 
klientów korzystających z roamingu stawek 
przekraczających o więcej niż 0,07 euro 
obowiązujące maksymalne stawki hurtowe 
określone zgodnie z załącznikiem I. 
Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym artykule, obejmują wszelkie 
składniki stałe związane z realizowaniem 
połączeń w roamingu regulowanym, np. 
opłaty za zainicjowanie połączenia czy 
opłaty aktywacyjne.

Or. nl

Uzasadnienie

Aby pozostawić przestrzeń dla konkurencji i marży zysku, różnica pomiędzy maksymalnymi 
stawkami hurtowymi i detalicznymi musi być dostatecznie duża. 

Poprawkę złożyli Angelika Niebler i Jan Christian Ehler

Poprawka 179
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
eurotaryfie, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu, może wahać się w 
zależności od połączenia w roamingu, nie 
może jednak być wyższa niż 0,55 euro za 
minutę wykonanego połączenia oraz 0,35 
euro za minutę odebranego połączenia. 
Powyższe opłaty zostają automatycznie 
obniżone o 10% odpowiednio po upływie 12 
i 24 miesięcy od wejścia w życie 
postanowień zawartych w niniejszym 
artykule. Maksymalne opłaty, o których 
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połączenia czy opłaty aktywacyjne. mowa w ust. 2, obejmują wszelkie składniki 
stałe związane z realizowaniem połączeń w 
roamingu regulowanym, np. opłaty za 
zainicjowanie połączenia czy opłaty 
aktywacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Już w rozporządzeniu należy jasno określić, z jakimi maksymalnymi opłatami muszą się liczyć 
konsumenci korzystający z eurotaryfy.

Poprawkę złożył Hannes Swoboda

Poprawka 180
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekroczyć 0,50 euro za 
wykonywane połączenia i 0,15 euro za 
odebrane połączenia.

Or. de

Uzasadnienie

Różnica w wysokości 0,20 euro między opłatą hurtową (zob. poprawka nr 1) a opłatą 
detaliczną powinna dawać przede wszystkim mniejszym operatorom swobodę kształtowania 
cen oraz zapewnić ich egzystencję na rynku.

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 181
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)
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1a. Maksymalna wysokość opłaty 
detalicznej (bez podatku VAT) w ramach 
taryfy chroniącej konsumentów, którą 
operator macierzysty może pobierać od 
swoich klientów korzystających z roamingu 
za zrealizowanie połączeń w roamingu
regulowanym, nie przekracza 0,50 euro za 
połączenia wykonywane i 0,25 euro za 
połączenia odbierane. Opłaty te zostaną 
automatycznie obniżone o 5% w terminie 
12 i 24 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego artykułu.
Taryfa chroniąca konsumenta 
proponowana jest automatycznie i 
nieodpłatnie dotychczasowym i nowym 
klientom korzystającym z roamingu, pod 
warunkiem, że świadomie nie wybiorą oni 
innej taryfy.
Maksymalne opłaty określone w ust. 2 
obejmują wszelkie elementy stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, takie jak opłaty za 
zainicjowanie połączenia.

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 182
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. W żadnym przypadku od klienta 
korzystającego z roamingu nie pobiera się 
opłat za połączenie wykonane w roamingu 
przekraczających 40 eurocentów za minutę 
połączenia wykonanego i 25 eurocentów za 
minutę połączenia odebranego, bez podatku 
VAT.
Limity cen określone w niniejszym artykule 
obejmują wszystkie elementy związane z 
realizacją połączenia głosowego w 
roamingu, w tym między innymi opłaty za 
zainicjowanie połączenia i opłaty 
aktywacyjne
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie limitów cen detalicznych dla operatorów ma na celu zapewnienie 
elastyczności, a połączenie ich z maksymalnymi limitami dla poszczególnych rozmów ma na 
celu zapewnienie ochrony konsumenta. Połączenie art. 4 z art. 6 wniosku Komisji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 183
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

1b. Maksymalna wysokość opłaty 
detalicznej (bez podatku VAT), którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swoich klientów korzystających z roamingu 
za zrealizowanie połączeń w roamingu 
wynosi 0,48 euro za minutę połączenia 
wykonanego wewnątrz Wspólnoty, 0,32 
euro za minutę wykonanego połączenia 
lokalnego oraz 0,16 euro za minutę 
połączenia odebranego.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfy chroniące konsumentów są obliczane na podstawie pułapów opłat hurtowych 
określonych w art. 3 zwiększonych o 40%, co zapewnia operatorom dobrą marżę. Opcja 
rezygnacji jest korzystniejsza dla konsumentów i skłoni ona operatorów do proponowania 
alternatywnych i bardziej konkurencyjnych detalicznych systemów taryfowych. Poza tym 
operatorzy mogą zawsze informować klientów o dostępnych alternatywnych opcjach 
taryfowych.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 184
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 

Wysokość opłaty detalicznej (bez podatku 
VAT) taryfy chroniącej konsumentów, 
którą operator macierzysty może pobrać od 
swoich klientów korzystających z roamingu 
za zrealizowanie połączeń w roamingu, 
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regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

może być różna dla różnych połączeń 
wykonywanych w roamingu, ale nie może 
przekroczyć [0,50 euro] za minutę 
połączenia wykonanego i [0,25 euro] za 
minutę połączenia odebranego. Opłaty te 
zostaną automatycznie obniżone o [10] % 
odpowiednio w terminie 12 i 24 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego artykułu.
Maksymalne opłaty określone w niniejszym
ustępie obejmują wszelkie elementy stałe 
związane z realizowaniem połączeń w 
roamingu regulowanym, takie jak opłaty za 
zainicjowanie połączenia.

Or. en

Poprawkę złożył David Hammerstein Mintz

Poprawka 185
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

1b. Wysokość opłaty detalicznej (bez 
podatku VAT) taryfy chroniącej 
konsumentów, którą operator macierzysty 
może pobrać od swoich klientów 
korzystających z roamingu za zrealizowanie 
połączeń w roamingu, nie może przekroczyć 
0,33 euro za minutę połączenia 
wykonanego w roamingu 
międzynarodowym i 0,25 euro za minutę 
połączenia lokalnego wykonanego w 
roamingu lub 0,16 euro za minutę 
połączenia odebranego w roamingu.

Or. en
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Poprawkę złożył Šarūnas Birutis

Poprawka 186
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Wysokość opłaty detalicznej (bez 
podatku VAT) taryfy chroniącej 
konsumentów, którą operator macierzysty 
może pobrać od swoich klientów 
korzystających z roamingu za zrealizowanie 
połączeń w roamingu regulowanym, nie 
może przekroczyć [0,40 euro] za minutę 
połączenia wykonanego lub [0,20 euro] za 
minutę połączenia odebranego. Opłaty te 
zostaną automatycznie zmniejszone o [10] 
% odpowiednio w terminie 12 i 24 miesięcy 
po wejściu w życie niniejszego artykułu. 
Maksymalne opłaty określone w ust. 2 
obejmują wszelkie elementy stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, takie jak opłaty za 
zainicjowanie połączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Taryfa chroniąca konsumentów powinna być ściśle związana z kosztami świadczonej usługi, 
pozostawiając jednocześnie operatorom macierzystym wystarczający margines umożliwiający 
różnicowanie swojej oferty dla klientów

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 187
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za wykonanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 200% 
[0,42 euro] odpowiedniej maksymalnej 
opłaty hurtowej za takie połączenie, 
określonej zgodnie z załącznikiem I. Za 
odbieranie połączeń realizowanych w 
roamingu regulowanym operator 
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z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

macierzysty nie może pobierać od klientów 
korzystających z roamingu opłat 
przekraczających jedną trzecią 
maksymalnej opłaty detalicznej stosowanej 
do połączeń realizowanych w roamingu.
Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym artykule, obejmują wszelkie 
składniki stałe związane z realizowaniem 
połączeń w roamingu regulowanym, np. 
opłaty za zainicjowanie połączenia czy 
opłaty aktywacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie regulowanej standardowej opcjonalnej taryfy zamiast regulowania całego 
rynku detalicznego chroni konsumenta, pozostawiając branży margines pozwalający na 
wprowadzanie nowości w ramach nowych pakietów taryfowych dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. Wymogi dotyczące przejrzystości, zobowiązujące 
branżę do informowania klientów o cenach umożliwi im dokonywanie świadomego wyboru 
spośród różnych ofert na rynku. 

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 188
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Wszyscy konsumenci europejscy mają 
prawo wybrać stawkę gwarantowaną za 
wykonanie i odbiór połączeń w roamingu 
regulowanym, określoną jako iloczyn 
stawki hurtowej i współczynnika 
wynoszącego od 1,30 do 1,75, który określą 
krajowe organy regulacyjne w terminie 
ustalonym w art. 5. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Or. es
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Uzasadnienie

Wprowadzenie regulowanej stawki gwarantowanej to forma ochrony konsumentów, 
pozostawiająca zarazem margines działania krajowym organom regulacyjnym, które mogą 
dopasować stosowane stawki do kosztów krajowych, unikając w ten sposób ewentualnych 
rozbieżności cenowych. Wprowadzone kryterium pozwala również – z myślą o uproszczeniu –
na uwzględnienie połączeń odbieranych w roamingu.

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 189
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 %
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
eurostawki detalicznej, bez podatku VAT, 
którą operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 120 %
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne, bez 
uszczerbku dla usług uzupełniających w 
stosunku do stawki, oferowanych w ramach 
istniejących abonamentów.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązkowej stawki maksymalnej określonej przy zastosowaniu 20% 
marginesu zysku w porównaniu z maksymalną wysokością opłat hurtowych chroni 
konsumenta, a zarazem pozostawia sektorowi margines zysku, wewnątrz którego firmy mogą 
przygotować jeszcze bardziej konkurencyjne oferty. Wprowadzenie stawki maksymalnej 
powinno się ponadto odbyć bez uszczerbku dla usług uzupełniających w stosunku do stawki, 
oferowanych w ramach istniejących abonamentów.

<Amend>Poprawkę złozył <Members>Umberto Guidoni</Members>
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Poprawka <NumAm>189b</NumAm>
<Article>ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)</Article>

1a. W drodze odstępstwa od porzedniego 
ustępu, całkowita wysokość eurostawki 
detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 100% 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne, i 
stosowane są przy każdym użyciu telefonu 
w roamingu międzynarodowym, przez 
pierwszych pięć minut korzystania z usługi 
w okresie pobytu za granicą.

Or. <Original>{IT}it</Original>

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Poprawka powstała z potrzeby ochrony osób o najniższych dochodach (takich jak studenci, 
emeryci) i zagwarantowania im uczciwych stawek roamingowych za wykonywane i odbierane 
połączenia, tak aby mogli oni porozumiewać się z rodziną znajdującą się w ich kraju 
pochodzenia i nie musieli jednocześnie podlegać stawkom bardziej odpowiadającym sytuacji 
tych, którzy stale korzystają z roamingu międzynarodowego w celach zawodowych, a którzy 
stanowią większość wśród użytkowników tej usługi.

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 190
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej

Z zastrzeżeniem art. 5

(a) średnia opłata detaliczna, bez podatku 
VAT, którą operator macierzysty może 
pobrać od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za zrealizowanie połączeń w 
roamingu regulowanym, nie może w skali 
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za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

rocznej przekroczyć kwoty 0,50 euro za 
minutę.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustalenie średniej ceny daje operatorom elastyczność niezbędną do wprowadzania na rynek 
różnych ofert, odpowiadających potrzebom różnych klientów. 

Ponadto dodatkową ochronę stanowi oferta detaliczna, w której ograniczono cenę za minutę 
połączenia wykonywanego i odbieranego.

Poprawkę złożył Markus Ferber

Poprawka 191
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 5, średnia wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
nie przekracza 0,5 euro za minutę.

W przypadku gdy operator nie zachowuje 
średniej wysokości opłaty detalicznej 
zastosowanie ma art. 9 i krajowy organ 
regulacyjny nakłada kary zapewniające 
bezzwłoczne zastosowanie odpowiednich 
opłat.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiany w art. 3 spowodują zniesienie odrębnych pułapów, które ograniczają ceny 
poszczególnych elementów usługi roamingowej, zastępując je pojedynczymi średnimi 
pułapami cen, które umożliwią operatorom i klientom ustalenie względnych cen różnych 
typów połączeń dla różnych klientów.

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 192
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Z zastrzeżeniem art. 5, średnia wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za zrealizowanie połączenia głosowego w 
którymkolwiek momencie okresu od 1 
października do 30 września nie może 
przekroczyć 40 eurocentów za minutę. 
Wszelkie wykonywane i odbierane 
połączenia w tym okresie są brane pod 
uwagę przy obliczaniu średniej.

Średnią wysokość opłaty detalicznej oblicza 
się dzieląc pełną detaliczną kwotę zysku z 
tytułu roamingu, uzyskaną z tytułu 
połączeń wykonywanych i odbieranych we 
właściwym okresie, przez odpowiednią 
liczbę minut detalicznych usługi 
roamingowej. Uwzględnia się wszelkie 
zyski uzyskane za usługi detaliczne
związane z realizowaniem połączeń 
głosowych, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje regulację wysokości średnich stawek detalicznych, w uzupełnieniu 
eurotaryfy proponowanej przez sprawozdawcę.  Jest ona niezbędna w celu ochrony klientów, 
którzy nie są tego świadomi lub nie wybrali takiego rozwiązania.  Proponowane jest 
wprowadzenie łącznego średniego limitu obejmującego zarówno połączenia wykonywane, jak 
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i odbierane, celem zmaksymalizowania swobody operatorów przy określaniu stawek i taryf.  
Daty podano przy założeniu, że rozporządzenie datowane jest na dzień 1 lipca 2007 r., zatem 
rozporządzenie w sprawie średnich stawek detalicznych wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy 
od daty jego publikacji. Określony poziom docelowy ma zapewnić możliwość konkurencji 
wszystkim operatorom detalicznym. Podanie konkretnych liczb upraszcza rozporządzenie.

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 193
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 B (nowy)

1b. Średnia wysokość opłaty detalicznej, 
którą operator macierzysty może pobrać od 
klienta w ciągu sześciu miesięcy nie 
przekracza 0,40 euro (bez podatku VAT). 
Opłata ta spada o 5 % po 12 i 24 
miesiącach od wejścia w życie zobowiązań 
wynikających z niniejszego artykułu.
W celu obliczenia średniej wysokości opłaty 
detalicznej za połączenia realizowane w 
roamingu, krajowe organy regulacyjne 
określają całkowity dochód operatora z 
roamingu i dzielą go przez odnośną długość 
połączeń, w oparciu o okresy 
sześciomiesięczne.  Brane są pod uwagę 
zarówno połączenia wykonywane, jak i 
odbierane. 
Średnia wysokość opłaty detalicznej, o 
której mowa w akapicie 1, obejmuje
wszelkie koszty związane z realizowaniem 
połączeń w roamingu, np. opłaty za 
zainicjowanie połączenia.

Or. en

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 194
ARTYKUŁ 4

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 

Z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 oraz art. 10 
ust. 5, całkowita średnia standardowa 
wysokość ceny detalicznej za minutę, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
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za zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć 130 % 
odpowiedniej maksymalnej opłaty hurtowej 
za takie połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za zrealizowanie 
połączenia w roamingu regulowanym, nie 
może przekroczyć 130 % odpowiedniej 
maksymalnej opłaty hurtowej za takie 
połączenie, określonej zgodnie 
z załącznikiem I. Maksymalne ceny, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie limitów cen detalicznych dla operatorów ma na celu zapewnienie 
elastyczności, a połączenie ich z maksymalnymi limitami dla poszczególnych rozmów ma na 
celu zapewnienie ochrony konsumenta. Połączenie art. 4 z art. 6 wniosku Komisji.

Poprawkę złożył Ivo Belet

Poprawka 195
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Alternatywne uregulowania taryfowe

Operatorzy macierzyści mogą pobierać od 
klientów opłaty za połączenia w roamingu 
przekraczające maksymalne opłaty 
określone w art. 4 pod warunkiem, że każdy 
klient, który przyjmie taką ofertę, ma prawo 
do przejścia, za właściwym 
wypowiedzeniem, bez sankcji finansowych 
na opłaty roamingowe spełniające warunki 
art. 4.

Or. nl

Uzasadnienie

Aby pozostawić przestrzeń dla konkurencji i marży zysku, różnica pomiędzy maksymalnymi 
stawkami hurtowymi i detalicznymi musi być dostatecznie duża.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 196
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Operatorzy macierzyści mogą oferować 
klientom posiadającym umowy 
abonamentowe ceny roamingu 
przekraczające limity określone w art. 4 z 
zastrzeżeniem prawa każdego klienta, który 
przyjmie taką ofertę, do przejścia w 
dowolnym momencie za powiadomieniem z 
maksymalnie 30 dniowym wyprzedzeniem i 
bez opłat karnych, na roaming za cenę 
zgodną z wymogami art. 4. Krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają ceny roamingu 
przy monitorowaniu cen prowadzonym 
zgodnie z art. 8 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 197
ARTYKUŁ 4 A (nowy)

Artykuł 4a
Alternatywny plan taryfowy

1. Operatorzy macierzyści mogą oferować 
klientom usług abonamentowych ceny 
roamingu przekraczające limity określone 
w art. 4 z zastrzeżeniem prawa każdego 
klienta, który przyjmie taką ofertę, do 
przejścia w dowolnym momencie za 
powiadomieniem z maksymalnie 30 
dniowym wyprzedzeniem i bez opłat 
karnych, na roaming za cenę zgodną z 
wymogami art. 4. Krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają ceny roamingu 
przy monitorowaniu cen prowadzonym 
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zgodnie z art. 8 ust. 1, w celu określenia 
zgodności ze średnimi cenami określonymi 
w art. 4.   
Użytkownicy uprawnieni są do przyjęcia 
lub odrzucenia cen roamingu zgodnych lub 
nie z wymogami art. 4 bez opłat i 
nieograniczoną liczbę razy, pod warunkiem 
pisemnego zawiadomienia o tym fakcie z 30 
dniowym wyprzedzeniem.
2. Za wyjątkiem dotychczasowych 
użytkowników, którzy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia otrzymali i 
przyjęli ofertę cen roamingu, o której mowa 
w ust. 1, operatorzy macierzyści 
zobowiązani są do dostosowania, najpóźniej 
do dnia określonego w art. 10 ust. 5, 
oferowanych planów taryfowych dla 
dotychczasowych użytkowników, tak aby 
ceny połączeń głosowych w roamingu nie 
przekraczały limitów określonych w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to możliwość dla operatorów do oferowania cen roamingu przekraczających regulowane 
poziomy. Nie trzeba dodawać, że warunkiem przyjęcia takich wyższych ceny roamingu przez 
klienta, jest otrzymanie jakiejś innej korzyści stanowiącej przeciwwagę dla tych cen.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 198
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 C (nowy)

1c. Oprócz eurotaryfy określonej w ust. 2 
wszyscy operatorzy macierzyści mogą 
oferować sprawiedliwą dla użytkowników 
całościową miesięczną stawkę 
zryczałtowaną, do której nie stosuje się 
żaden pułap. Stawka ryczałtowa powinna 
obejmować unijne roamingowe usługi 
łączności głosowej i transmisji danych (w 
tym wiadomości SMS i MMS) świadczone 
na terenie Wspólnoty.
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Or. xm

Uzasadnienie

Tylko nowi klienci powinni być automatycznie przypisani do taryfy chroniącej konsumentów. 
W każdej chwili mogą oni jednak dokonać zmiany na korzystniejszą dla nich taryfę. Zachęca 
to operatorów do tworzenia innowacyjnych planów taryfowych.

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 199
ARTYKUŁ 5

Wejście w życie ograniczeń wysokości opłat 
za połączenia w roamingu regulowanym

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pod naciskiem konkurencji operatorzy będą zmuszeni do obniżenia cen detalicznych, co nie 
powinno być regulowane żadnymi przepisami. Konkurencja na szczeblu krajowym zapewni 
odpowiednie przeniesienie na klienta oszczędności z opłat.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 200
ARTYKUŁ 5

Wejście w życie ograniczeń wysokości opłat 
za połączenia w roamingu regulowanym

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie ma na celu zapewnienie wejścia w życie regulacji połączeń telefonicznych 



AM\660783PL.doc 99/112 PE 384.658v03-00

PL

równocześnie z regulacją na poziomie hurtowym wszystkich połączeń przychodzących.

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen i Daniel Caspary

Poprawka 201
ARTYKUŁ 5

Wejście w życie ograniczeń wysokości opłat 
za połączenia w roamingu regulowanym

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
hurtowym, a nie na poziomie detalicznym. 

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro i Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 202
ARTYKUŁ 5

Wejście w życie ograniczeń wysokości opłat 
za połączenia w roamingu regulowanym

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Werner Langen

Poprawka 203
ARTYKUŁ 5 A (nowy)

Artykuł 5a
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Najpóźniej po upływie dwóch lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia ceny 
detaliczne rozmów w roamingu w UE nie 
mogą być wyższe od stawek za rozmowy 
krajowe.

Or. de

Uzasadnienie

W celu obniżenia cen detalicznych należy najpierw obniżyć opłaty hurtowe, tak aby obniżki 
cen miały przełożenie na rynek detaliczny. Aby zagwarantować wolną konkurencję i 
europejski rynek wewnętrzny, dopasowanie cen na rynkach detalicznych powinno być 
możliwe w ciągu roku.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 204
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 3 i art. 4 wchodzą w życie w 
dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędnym warunkiem obniżki cen jest bezzwłoczne wprowadzenie maksymalnych limitów 
opłat zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym. Stanowi to przede wszystkim 
podstawowy cel tego rozporządzenia. Poza tym chociaż operatorzy ogłosili w ubiegłym roku 
znaczne obniżki stawek hurtowych, stawki detaliczne pozostały nadal wysokie. Nie jest zatem 
zalecane przyjęcie jakiegokolwiek przepisu wstępnego (tzw. sunrise clause).

Poprawkę złożyli Angelika Niebler i Christian Ehler

Poprawka 205
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Postanowienia art. 3 i art. 7 nabierają 
mocy po upływie dwóch miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy dać operatorom pewien czas na przystosowanie się do nowych wymogów.

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 206
ARTYKUŁ 5 USTĘP -1 A (nowy)

-1a. Przepisy art. 3 i art. 7 wchodzą w życie 
po upływie dwunastu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawkę złożył Ján Hudacký

Poprawka 207
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
dwóch miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy dotyczące stawek detalicznych 
wchodzą w życie po upływie jednego 
miesiąca od wejścia w życie przepisów 
dotyczących stawek hurtowych.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy powinni dysponować odpowiednim czasem na wynegocjowanie dwustronnych 
międzynarodowych umów roamingowych oraz na podjęcie innych kroków niezbędnych w celu 
rozpoczęcia stosowania cen regulowanych. Proponowany dwumiesięczny okres powinien 
wystarczyć na przeprowadzenie negocjacji, a dodatkowy miesiąc powinien umożliwić 
operatorom przygotowanie pakietów z regulowanymi cenami detalicznymi dla klientów 
docelowych. 
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Poprawkę złożyła Pilar del Castillo Vera

Poprawka 208
ARTYKUŁ 5 USTĘP -1 A (nowy)

-1a. Przepisy art. 3 wchodzą w życie po 
upływie trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Limity hurtowe trzeba wprowadzić przed wejściem w życie limitów detalicznych, aby zapobiec 
zjawisku subsydiowania skrośnego (price squeezing), szczególnie jeżeli chodzi o mniejszych 
operatorów, którzy muszą zmniejszyć koszty hurtowe celem wprowadzenia niższych cen 
detalicznych.

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 209
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Początkowa detaliczna stawka 
gwarantowana ustanowiona w art. 4 zostaje 
określona najpóźniej po upływie trzech 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a wynikające stąd 
postanowienia nabierają mocy najpóźniej 
po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Obowiązki wynikające z rozporządzenia powinny wejść w życie jak najszybciej, należy jednak 
zostawić rozsądny okres zarówno krajowym organom regulacyjnym – na określenie stawek na 
szczeblu krajowym, jak i zainteresowanym operatorom – na dostosowanie cen i ofert usług w 
celu wypełnienia tych obowiązków.

Poprawkę złożył Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Poprawka 210
ARTYKUŁ 5



AM\660783PL.doc 103/112 PE 384.658v03-00

PL

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, gdy w 
wyniku oceny na podstawie określonych 
kryteriów okaże się, iż operatorzy 
macierzyści w powyższym okresie nie 
wprowadzili obniżek opłat w rozsądnym 
przedziale na rynku detalicznym.

Or. pl

Poprawkę złożył Romano Maria La Russa

Poprawka 211
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 3 i art. 4 wchodzą w życie po 
upływie trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4a wchodzą w życie po upływie 
trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Zgodność z art. 
4a zostanie po raz pierwszy sprawdzona 
dziewięć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
będzie sprawdzana co sześć miesięcy.

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 212
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

1. Przepisy art. 3 wchodzą w życie po 
upływie trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr
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Uzasadnienie

W przypadku stawek hurtowych niezbędny jest trzymiesięczny okres wdrażania; operatorzy 
potrzebują tego okresu, by wprowadzić nowe stawki w obowiązujących umowach 
roamingowych.

W przypadku stawek detalicznych niezbędny jest okres sześciomiesięczny, aby operatorzy 
mogli określić i wdrożyć nowe stawki i oferty, dokonać niezbędnych zmian technicznych, 
wyprodukować materiały informacyjne dla klientów oraz przeszkolić personel handlowy i 
pracowników działów obsługi klienta.

Poprawkę złożył Giles Chichester

Poprawka 213
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 
10 ust. 5

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące sprzedaży hurtowej mają wejść w życie 2 miesiące po opublikowaniu 
niniejszego rozporządzenia (aby zapewnić czas wystarczający na wdrożenie procedur 
operacyjnych, takich jak wystawianie rachunków). Należy zapewnić kolejny miesiąc przed 
wprowadzeniem kontroli detalicznych, aby umożliwić uskutecznienie procedur operacyjnych 
oraz zapobiec problemom z przepływem gotówki, w okresie zmniejszenie wysokości opłat 
hurtowych nie przyniosło jeszcze korzyści.     

Poprawkę złożyli Angelika Niebler i Christian Ehler

Poprawka 214
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Wprowadzenie eurotaryfy powinno nastąpić po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 215
ARTYKUŁ 5

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy art. 4 wchodzą w życie po upływie 
trzech miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawkę złożyła Dominique Vlasto

Poprawka 216
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 A (nowy)

1 a. Przepisy art. 4 wchodzą w życie po 
upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Zgodność z 
art. 4 pkt 2 sprawdza się po raz pierwszy 
dwanaście miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie co 
sześć miesięcy.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku stawek hurtowych niezbędny jest trzymiesięczny okres wdrażania; operatorzy 
potrzebują tego okresu, by wprowadzić nowe stawki w obowiązujących umowach 
roamingowych.

W przypadku stawek detalicznych niezbędny jest okres sześciomiesięczny, aby operatorzy 
mogli określić i wdrożyć nowe stawki i oferty, dokonać niezbędnych zmian technicznych, 
wyprodukować materiały informacyjne dla klientów oraz przeszkolić personel handlowy i 
pracowników działów obsługi klienta.
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Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 217
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł włączony do art. 4.

Poprawkę złożyli Angelika Niebler i Christian Ehler

Poprawka 218
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 

skreślony
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komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zrezygnować z obszernej regulacji w zakresie rynku detalicznego. Eurotaryfa 
gwarantuje, że klientom korzystającym z roamingu w każdym przypadku musi zostać 
przedstawiona przejrzysta i przyjazna dla użytkownika taryfa.

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 219
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ten typ połączeń uwzględniono już w art. 4.
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 220
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro i Jorgo Chatzimarkakis

Poprawka 221
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 

skreślony
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ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Herbert Reul, Werner Langen i Daniel Caspary

Poprawka 222
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zniekształcenia rynku i utrzymania konkurencyjności operatorów telefonii 
komórkowej ceny roamingu międzynarodowego powinny być regulowane tylko na poziomie 
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hurtowym, a nie na poziomie detalicznym. 

Poprawkę złożył Gunnar Hökmark

Poprawka 223
ARTYKUŁ 6

Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń w 
roamingu na terytorium Wspólnoty
Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pod naciskiem konkurencji operatorzy będą zmuszeni obniżyć ceny detaliczne, co nie powinno 
być regulowane żadnymi przepisami. Konkurencja na szczeblu krajowym zapewni 
odpowiednie przeniesienia klienta oszczędności wynikających z obniżenia kosztów.

Poprawkę złożył Daniel Caspary

Poprawka 224
ARTYKUŁ 6

Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 

Operator macierzysty nie może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
żadnej opłaty. Obejmuje to wszelkie 
składniki stałe związane z realizowaniem 
połączeń w roamingu regulowanym, np. 



AM\660783PL.doc 111/112 PE 384.658v03-00

PL

podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki 
za zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

opłaty jednorazowe czy opłaty aktywacyjne. 
Jednocześnie operator sieci odwiedzanej 
nie może naliczyć operatorowi 
macierzystemu żadnej opłaty.

Or. de

Uzasadnienie

Celem ambitnego podejścia do nowej regulacji w zakresie roamingu w UE muszą być 
darmowe rozmowy przychodzące w całej UE. 

Poprawkę złożył Umberto Guidoni

Poprawka 225
ARTYKUŁ 6

Całkowita wysokość opłaty detalicznej, bez 
podatku VAT, którą operator macierzysty 
może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 130 % średniej stawki za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

Całkowita wysokość eurostawki detalicznej, 
bez podatku VAT, którą operator 
macierzysty może pobrać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za odbieranie 
przez tego klienta połączeń telefonicznych 
podczas korzystania z roamingu w sieci 
odwiedzanej, nie może przekroczyć, w 
ujęciu minutowym, 100 % średniej stawki za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej, opublikowanej zgodnie z art. 
10 ust. 3. Maksymalne opłaty, o których 
mowa w niniejszym artykule, obejmują 
wszelkie składniki stałe związane z 
realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty jednorazowe czy 
opłaty aktywacyjne.

Or. it

Uzasadnienie

Średnia stawka za zakończenie połączenia stanowi bezwzględną wartość, która średnio jest 
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już i tak wysoka dla konsumenta odbierającego połączenie.

Poprawkę złożył Reino Paasilinna w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 226
ARTYKUŁ 6 A (nowy)

Artykuł 6a
Sterowanie taryfami

Techniki sterowania taryfami nie mogą być 
stosowane w celu uniemożliwienia 
użytkownikom roamingu wyboru 
odwiedzanej sieci. Wybór ten powinien 
pozostać możliwy do czasu wyłączenia 
telefonu przez użytkownika usług w 
roamingu lub opuszczenia zasięgu 
odwiedzanej sieci.

Or. en
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