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Poprawka 29
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Niniejsza dyrektywa harmonizuje 
przepisy państw członkowskich wymagane 
dla zapewnienia równoważnego poziomu 
ochrony podstawowych praw i wolności, w 
szczególności prawa do prywatności, 
prawa do poufności i bezpieczeństwa 
systemów technologii informacyjnych w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych w sektorze łączności 
elektronicznej, oraz dla zapewnienia 
swobodnego przepływu we Wspólnocie 
tego typu danych oraz urządzeń i usług 
łączności elektronicznej.

Or. en

Poprawka 30
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Definiując środki wykonawcze w 
zakresie bezpieczeństwa przetwarzania 
danych, zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 14a 
ust. 2, Komisja angażuje wszystkie istotne 
organy i organizacje europejskie (ENISA, 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych i grupę roboczą, o której mowa w 
art. 29), jak również wszystkie 
odpowiednie zainteresowane strony, w 
szczególności aby być informowaną o 
najlepszych dostępnych rozwiązaniach, 
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zarówno technicznych, jak i 
ekonomicznych, odpowiednich z punktu 
widzenia lepszego wdrażania niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Poprawka 31
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Dla celów niniejszej dyrektywy 
„dane o ruchu” powinny oznaczać nie 
tylko wszelkie dane przetwarzane do celów 
przekazywania komunikatu w sieci 
łączności lub naliczania opłat za te usługi, 
lecz także dane osobowe w znaczeniu art. 
2 dyrektywy 95/46/WE, jeśli przedmiotowe 
dane, występujące samodzielnie lub w 
połączeniu z innymi dostępnymi legalnie 
danymi, dotyczą osoby, która może być 
bezpośrednio zidentyfikowana przez 
podmiot przetwarzający te dane.

Or. en

Poprawka 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Dla celów niniejszej dyrektywy 
„dane o ruchu” powinny oznaczać nie 
tylko wszelkie dane przetwarzane do celów 
przekazywania komunikatu w sieci 
łączności lub naliczania opłat za te usługi, 
lecz także dane osobowe, jeśli 
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przedmiotowe dane, występujące 
samodzielnie lub w połączeniu z innymi 
danymi, dotyczą osoby, która może być 
bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikowana przez administratora 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „danych o ruchu” powinna być zgodna z dyrektywą 95/46/WE, w której informacje 
pozwalające zidentyfikować osobę zarówno „bezpośrednio”, jak i „pośrednio” są danymi 
osobowymi.

Poprawka 33
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Naruszenie bezpieczeństwa 
powodujące utratę lub sprzeniewierzenie 
danych osobowych indywidualnego 
abonenta, jeżeli nie zostanie odpowiednio i 
terminowo rozwiązane, może przyczynić 
się do poważnych strat gospodarczych i 
szkód społecznych, włącznie z 
maskowaniem tożsamości. Dlatego też 
abonenci, których dotyczy tego rodzaju 
zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa 
powinni zostać bezzwłocznie 
powiadomieni i poinformowani o 
zdarzeniu tak, aby mogli podjąć niezbędne 
środki ostrożności. Powiadomienie 
powinno zawierać informacje o środkach 
podjętych przez usługodawcę w celu 
zaradzenia naruszeniu, a także zalecenie 
dla użytkowników, których ono dotyczyło.

(29) Poważne naruszenie bezpieczeństwa 
powodujące utratę lub sprzeniewierzenie 
danych osobowych indywidualnego 
abonenta, jeżeli nie zostanie odpowiednio i 
terminowo rozwiązane, może przyczynić 
się do poważnych strat gospodarczych i 
szkód społecznych, włącznie z 
maskowaniem tożsamości. Dlatego też 
krajowy organ regulacyjny powinien
zostać bezzwłocznie powiadomiony.
Powiadomienie powinno zawierać 
informacje o środkach podjętych przez 
usługodawcę w celu zaradzenia naruszeniu, 
a także zalecenie dla użytkowników, 
których ono dotyczyło. 

Właściwy organ rozpatruje i ocenia 
powagę naruszenia. Jeśli naruszenie 
zostanie uznane za poważne, właściwy 
organ zobowiązuje dostawcę publicznie 
dostępnej usługi łączności elektronicznej i 
dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego do właściwego 
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powiadomienia bez zbędnej zwłoki osób, 
których dotyczy naruszenie.

Or. en

Poprawka 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Naruszenie bezpieczeństwa 
powodujące utratę lub sprzeniewierzenie 
danych osobowych indywidualnego 
abonenta, jeżeli nie zostanie odpowiednio i 
terminowo rozwiązane, może przyczynić 
się do poważnych strat gospodarczych i 
szkód społecznych, włącznie z 
maskowaniem tożsamości. Dlatego też 
abonenci, których dotyczy tego rodzaju 
zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa 
powinni zostać bezzwłocznie 
powiadomieni i poinformowani o 
zdarzeniu tak, aby mogli podjąć niezbędne 
środki ostrożności. Powiadomienie 
powinno zawierać informacje o środkach 
podjętych przez usługodawcę w celu 
zaradzenia naruszeniu, a także zalecenie 
dla użytkowników, których ono dotyczyło.

(29) Naruszenie bezpieczeństwa 
powodujące utratę lub sprzeniewierzenie 
danych osobowych indywidualnego 
abonenta, jeżeli nie zostanie odpowiednio i 
terminowo rozwiązane, może przyczynić 
się do poważnych strat gospodarczych i 
szkód społecznych, włącznie z
maskowaniem tożsamości. Dlatego też 
abonenci, których dotyczy tego rodzaju 
zdarzenie naruszenia bezpieczeństwa, oraz 
krajowy organ regulacyjny powinni zostać 
bezzwłocznie. Powiadomienie powinno 
zawierać informacje o środkach podjętych 
przez usługodawcę w celu zaradzenia 
naruszeniu, a także zalecenie dla 
użytkowników, których ono dotyczyło. 
Krajowy organ regulacyjny powinien 
rozważyć i określić powagę naruszenia i w 
uzasadnionych przypadkach nałożyć na 
danego dostawcę wymóg bezzwłocznego 
powiadomienia abonentów, których 
naruszenie to dotyka bezpośrednio.

Or. en
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Poprawka 35
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Art. 15 ust. 1 niniejszej dyrektywy 
należy rozumieć tak, że ujawnienie 
danych osobowych w kontekście art. 8 
dyrektywy 2004/48 nie jest sprzeczne z 
niniejszą dyrektywą i dyrektywą 1995/46, 
jeżeli ma ono miejsce na uzasadnione, tj. 
dostatecznie umotywowane i 
proporcjonalne żądanie zgodnie z 
procedurami określonymi przez państwa 
członkowskie, gwarantującymi 
przestrzeganie tych zabezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 8 dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej odnosi się 
do ujawnienia informacji, które mogą zawierać dane chronione zgodnie z dyrektywą 2002/58 
i/lub dyrektywą 1995/46. Z art. 15 ust. 1 niniejszej dyrektywy oraz art. 13 ust. 1 lit. g) 
dyrektywy 1995/46 wynika wyraźnie, że tego typu ujawnienie informacji może mieć miejsce, 
jako że konieczna jest ochrona praw i wolności osób trzecich. W kontekście niedawnego 
orzecznictwa istotne wydaje się wyjaśnienie na szczeblu UE zależności między szczególnym 
przepisem dotyczącym ujawnienia informacji zawartym w art. 8 dyrektywy 2004/48 a 
przepisami niniejszej dyrektywy i przez to zwiększenie pewności prawa w odniesieniu do 
wszystkich stron.

Poprawka 36
Patrick Gaubert

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Przy przyjmowaniu środków 
mających na celu transpozycję dyrektywy 
2002/58/WE władze i sądy państw 
członkowskich są zobowiązane nie tylko 
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dokonywać wykładni swojego prawa 
krajowego w sposób zgodny ze 
wspomnianą dyrektywą, lecz również nie 
opierać się na takiej wykładni tej 
dyrektywy, która pozostawałaby 
w sprzeczności z innymi prawami 
podstawowymi lub ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, takimi jak zasada 
proporcjonalności.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala uwzględnić brzmienie niedawnego wyroku TSWE w sprawie 
Promusicae/ Telefónica z dnia 29 stycznia 2008 r., w którym trybunał stwierdza, że państwa 
członkowskie powinny dbać o dokonywanie takiej wykładni dyrektywy, aby nie była ona 
sprzeczna z innymi prawami podstawowymi ani ogólnymi zasadami prawa. Stanowi to 
gwarancję ochrony praw i wolności drugiego człowieka.

Poprawka 37
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Przy przyjmowaniu środków 
mających na celu transpozycję niniejszej 
dyrektywy władze i sądy państw 
członkowskich są zobowiązane nie tylko 
dokonywać wykładni ich prawa krajowego 
w sposób zgodny ze wspomnianą 
dyrektywą, lecz również nie opierać się na 
takiej wykładni tej dyrektywy, która 
pozostawałaby w konflikcie z prawami 
podstawowymi lub z innymi ogólnymi 
zasadami prawa wspólnotowego, takimi 
jak zasada proporcjonalności.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta nawiązuje do brzmienia niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich w sprawie Promusicae przeciwko Telefónica (TSWE, 29 stycznia 2008 
r.). Wyrok TSWE potwierdza, że przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie 
muszą upewnić się, że nie dokonują wykładni dyrektywy, która pozostawałaby w konflikcie z 
prawami podstawowymi lub innymi ogólnymi przepisami prawa wspólnotowego.

Poprawka 38
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Przy wdrażaniu środków 
transpozycji niniejszej dyrektywy władze 
państw członkowskich powinny nie tylko 
interpretować swoje prawo krajowe w 
sposób zgodny z niniejszą dyrektywą, ale 
również upewnić się, że nie opierają się na 
interpretacji dyrektywy, która 
pozostawałaby w konflikcie z prawami 
podstawowymi lub innymi ogólnymi 
zasadami prawa wspólnotowego, takimi 
jak zasada proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 39
Michael Cashman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Przy wdrażaniu środków 
transpozycji niniejszej dyrektywy władze i 
sądy państw członkowskich muszą nie 
tylko interpretować swoje prawo krajowe 
w sposób zgodny z niniejszą dyrektywą, 
ale również upewnić się, że nie opierają 
się na interpretacji dyrektywy, która 
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pozostawałaby w konflikcie z prawami 
podstawowymi lub innymi ogólnymi 
zasadami prawa wspólnotowego, takimi 
jak zasada proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza sformułowanie z niedawnego orzeczenia ETS w sprawie 
„Promusicae- Telefónica” z dnia 29 stycznia 2008 r. Orzeczenie ETS potwierdza, że przy 
wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie muszą upewnić się, że nie przyjmują 
interpretacji dyrektywy, która pozostawałaby w konflikcie z prawami podstawowymi lub 
innymi ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego.

Poprawka 40
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Urząd może przyczynić się do 
wzmocnienia poziomu ochrony danych 
osobowych i prywatności we Wspólnocie, 
między innymi poprzez służenie wiedzą 
specjalistyczną i udzielanie porad, 
wspieranie wymiany najlepszych praktyk 
w zarządzaniu ryzykiem oraz określanie 
wspólnych metod oceny ryzyka. W 
szczególności powinien on przyczyniać się 
do harmonizacji odpowiednich 
technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa.

(33) Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA), wraz z krajowymi organami 
regulacyjnymi odpowiedzialnymi za 
łączność, może przyczynić się do 
wzmocnienia poziomu ochrony danych 
osobowych i prywatności we Wspólnocie, 
między innymi poprzez służenie wiedzą 
specjalistyczną i udzielanie porad, 
ustalanie standardów bezpieczeństwa sieci 
w odniesieniu do łączności elektronicznej 
i danych elektronicznych, wspieranie 
wymiany najlepszych praktyk w 
zarządzaniu ryzykiem oraz określanie 
wspólnych metod oceny ryzyka. W 
szczególności powinien on przyczyniać się 
do harmonizacji odpowiednich 
technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa. W szczególności 
powinien on przyczyniać się do 
harmonizacji odpowiednich technicznych i 
organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 
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W szczególności powinien on przyczyniać 
się do harmonizacji odpowiednich 
technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa.

Or. ro

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę ENISA oraz krajowych organów regulacyjnych odpowiedzialnych za 
łączność elektroniczną.

Poprawka 41
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Urząd może przyczynić się do 
wzmocnienia poziomu ochrony danych 
osobowych i prywatności we Wspólnocie, 
między innymi poprzez służenie wiedzą 
specjalistyczną i udzielanie porad, 
wspieranie wymiany najlepszych praktyk 
w zarządzaniu ryzykiem oraz określanie 
wspólnych metod oceny ryzyka. W 
szczególności powinien on przyczyniać się 
do harmonizacji odpowiednich 
technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa.

(33) Urząd może przyczynić się do 
wzmocnienia poziomu ochrony danych 
osobowych i prywatności we Wspólnocie, 
między innymi poprzez służenie wiedzą 
specjalistyczną i udzielanie porad, 
wspieranie wymiany najlepszych praktyk 
w zarządzaniu ryzykiem oraz określanie 
wspólnych metod oceny ryzyka.

Or. en
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Poprawka 42
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Programy służące do ukradkowego 
monitorowania działań użytkowników i/lub 
udaremniania operacji wykonywanych na 
urządzeniach końcowych użytkowników z 
korzyścią dla osoby trzeciej (tak zwane 
oprogramowanie szpiegowskie) stanowią 
poważne zagrożenie dla prywatności. 
Należy zapewnić wysoki i równorzędny 
poziom ochrony prywatnej sfery 
użytkowników, niezależnie od tego, czy 
niechciane programy szpiegowskie są 
nieodwracalnie pobierane za 
pośrednictwem sieci łączności 
elektronicznej, czy dostarczane i 
instalowane w formie ukrytej w 
programach rozpowszechnianych na 
zewnętrznych nośnikach do 
przechowywania danych takich, jak płyty 
kompaktowe, CD-ROM-y, klucze USB.

(34) Programy służące do ukradkowego 
monitorowania działań użytkowników i/lub 
udaremniania operacji wykonywanych na 
urządzeniach końcowych użytkowników z 
korzyścią dla osoby trzeciej (tak zwane 
oprogramowanie szpiegowskie) stanowią 
poważne zagrożenie dla prywatności. 
Należy zapewnić wysoki i równorzędny 
poziom ochrony prywatnej sfery 
użytkowników, niezależnie od tego, czy 
niechciane programy szpiegowskie są 
nieodwracalnie pobierane za 
pośrednictwem sieci łączności 
elektronicznej, czy dostarczane i 
instalowane w formie ukrytej w 
programach rozpowszechnianych na 
zewnętrznych nośnikach do 
przechowywania danych takich, jak płyty 
kompaktowe, CD-ROM-y, klucze USB.
Państwa członkowskie powinny zachęcać 
użytkowników końcowych do 
podejmowania kroków niezbędnych do 
ochrony ich urządzeń końcowych przed 
wirusami i programami szpiegowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenie końcowe jest najsłabszym ogniwem sieci i dlatego powinno być dobrze chronione. 
Użytkownicy końcowi powinni rozumieć zagrożenia, na jakie są narażeni podczas korzystania 
z internetu, pobierania oraz wykorzystywania programów komputerowych lub nośników do 
przechowywania danych.
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Poprawka 43
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dostawcy usług łączności 
elektronicznej muszą ponieść znaczne 
nakłady inwestycyjne w celu zwalczania 
komunikatów niezamówionych („spamu”). 
Są oni w lepszej sytuacji od użytkowników 
końcowych pod względem wiedzy i 
zasobów niezbędnych do wykrywania i 
identyfikacji nadawców takich 
komunikatów. Dostawcy usługi poczty 
elektronicznej oraz innych usług powinni 
zatem mieć możliwość występowania na 
drogę sądową przeciwko nadawcom 
komunikatów niezamówionych i w ten 
sposób bronić interesów swoich klientów, 
a także własnych uzasadnionych interesów 
gospodarczych.

(35) Dostawcy usług łączności 
elektronicznej muszą ponieść znaczne 
nakłady inwestycyjne w celu zwalczania 
komunikatów niezamówionych („spamu”). 
Są oni w lepszej sytuacji od użytkowników 
końcowych pod względem wiedzy i 
zasobów niezbędnych do wykrywania i 
identyfikacji nadawców takich 
komunikatów. Dostawcy usługi poczty 
elektronicznej oraz innych usług powinni 
zatem mieć możliwość wszczynania 
przeciwko nadawcom komunikatów 
niezamówionych postępowań sądowych w 
sprawie takich naruszeń i w ten sposób 
bronić interesów swoich klientów, a także 
własnych uzasadnionych interesów 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 44
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) W przypadku, gdy przetwarzaniu 
mogą ulegać dane dotyczące lokalizacji 
inne niż dane o ruchu, dane takie 
powinny być przetwarzane jedynie 
wówczas, gdy są one anonimowe, lub po 
uzyskaniu zgody użytkowników lub 
abonentów. Użytkownikom lub 
abonentom należy dostarczyć wyraźne i 
kompleksowe informacje na temat 
możliwości wycofania w każdym 
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momencie zgody na przetwarzanie danych 
o ruchu. 

Or. en

Poprawka 45
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) W przypadku, gdy przetwarzaniu 
mogą ulegać dane dotyczące lokalizacji 
inne niż dane o ruchu, dane takie mogą 
być przetwarzane jedynie wówczas, gdy są 
one anonimowe, lub po uprzednim 
uzyskaniu zgody użytkowników lub 
abonentów. Użytkownikom lub 
abonentom należy dostarczyć wyraźne i 
kompleksowe informacje na temat 
możliwości wycofania w każdym 
momencie zgody na przetwarzanie danych 
o ruchu.

Or. en

Poprawka 46
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Niniejsza dyrektywa harmonizuje 
przepisy państw członkowskich wymagane 
dla zapewnienia równoważnego poziomu 
ochrony podstawowych praw i wolności, w 
szczególności prawa do prywatności, 
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prawa do poufności i bezpieczeństwa 
systemów technologii informacyjnych w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych w sektorze łączności 
elektronicznej, oraz dla zapewnienia 
swobodnego przepływu we Wspólnocie 
tego typu danych oraz urządzeń i usług 
łączności elektronicznej.

Or. en

Poprawka 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 2 litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) Artykuł 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
(b) „dane o ruchu” oznaczają wszelkie 
dane przetwarzane do celów 
przekazywania komunikatu w sieci 
łączności elektronicznej lub naliczania 
opłat za te usługi. Do danych o ruchu w 
znaczeniu określonym w niniejszym 
artykule należą również dane osobowe w 
znaczeniu określonym w dyrektywie 
95/46/WE, jeśli przedmiotowe dane, 
występujące samodzielnie lub w 
połączeniu z innymi danymi, dotyczą 
osoby, która może być bezpośrednio lub 
pośrednio zidentyfikowana przez 
administratora danych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 95/46 adres IP stanowi przykład danych osobowych, ponieważ 
umożliwia on zidentyfikowanie osoby w sposób pośredni.
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Poprawka 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) Artykuł 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
(b) „dane o ruchu” oznaczają wszelkie 
dane przetwarzane do celów 
przekazywania komunikatu w sieci 
łączności elektronicznej lub naliczania 
opłat za te usługi. Do danych o ruchu w 
znaczeniu określonym w niniejszym 
artykule należą również dane osobowe w 
znaczeniu określonym w art. 2 dyrektywy 
95/46/WE, jedynie jeśli przedmiotowe 
dane dotyczą osoby, która może być 
bezpośrednio zidentyfikowana przez 
podmiot przetwarzający dane przy użyciu 
rozsądnych sposobów.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie, w jakich przypadkach dane o ruchu należy uznawać za dane 
osobowe.

Poprawka 49
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) Artykuł 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
(b) „dane o ruchu” oznaczają wszelkie 
dane przetwarzane do celów 
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przekazywania komunikatu w sieci 
łączności elektronicznej lub naliczania 
opłat za te usługi. Do danych o ruchu w 
znaczeniu określonym w niniejszym 
artykule należą również dane osobowe w 
znaczeniu określonym w art. 2 dyrektywy 
95/46/WE, jeśli przedmiotowe dane, 
występujące samodzielnie lub w 
połączeniu z innymi legalnie dostępnymi 
danymi, dotyczą osoby, która może być 
bezpośrednio zidentyfikowana przez 
podmiot przetwarzający dane.

Or. en

Poprawka 50
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 2 - litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) Art. 2 ust. d otrzymuje brzmienie:
(d) „komunikat” oznacza każdą 
informację wymienioną lub przekazaną 
między określoną liczbą stron za 
pośrednictwem usług publicznie 
dostępnej łączności elektronicznej. Nie 
obejmuje on informacji przekazywanych 
jako część publicznych usług 
nadawczych czy innego komunikatu 
publicznego przez sieć łączności 
elektronicznej, z wyjątkiem 
przypadków, w których można ustalić 
związek między informacją a możliwym 
do zidentyfikowania abonentem lub 
użytkownikiem otrzymującym 
informację.

Or. fr



PE406.051v01-00 18/54 AM\722967PL.doc

PL

Uzasadnienie

Informacje będące częścią publicznie dostępnych usług publicznych, takich jak nowe usługi 
online (w tym streaming, webcasting, simulcasting i usługi interaktywne), nie powinny być 
uważane za poufne, gdyż ich przekazywanie odbywa się publicznie. Należy je więc wykluczyć 
z pojęcia komunikatu.

Poprawka 51
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) W art. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
(d) „komunikat” oznacza każdą 
informację wymienianą lub przekazaną 
między skończoną liczbą stron za 
pośrednictwem publicznie dostępnej 
usługi łączności elektronicznej. Nie 
obejmuje on informacji przekazanej jako 
część dowolnego publicznego komunikatu 
przez sieć łączności elektronicznej, w tym 
audycji, z wyjątkiem zakresu, w jakim 
informacja może się odnosić do 
możliwego do zidentyfikowania abonenta 
lub użytkownika otrzymującego 
zamówioną i przekazaną zgodnie z 
prawem informację;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie prywatności z 2002 r. wyłączała audycje z pojęcia „łączności 
elektronicznej”. Celem tej poprawki jest uaktualnienie i określenie pojęcia „komunikatu” w 
kontekście niniejszej dyrektywy – należy uwzględnić specyfikę nowych usług (np. nadawania 
w Internecie (webcasting) i innych podobnych rodzajów usług) w systemie online. Poprawka 
ta jest zgodna z dyrektywą 2007/65/WE.
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Poprawka 52
Michael Cashman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) Artykuł 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
(d) „komunikat” oznacza każdą 
informację wymienianą lub przekazaną 
między skończoną liczbą stron za 
pośrednictwem usług publicznie dostępnej 
łączności elektronicznej. Nie obejmuje on 
informacji przekazanej  jako część 
dowolnego poblicznego komunikatu przez 
sieć łączności elektronicznej, w tym 
audycji, z wyjątkiem zakresu, w jakim 
informacja może się odnosić do 
możliwego do zidentyfikowania abonenta 
lub użytkownika otrzymującego 
zamówioną i przekazaną zgodnie z 
prawem informację;

Or. en

Poprawka 53
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera (aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektyw 95/46/WE i 2006/24/WE środki 
te obejmują:

- stosowne środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające dostęp do 
danych osobowych jedynie 
upoważnionemu personelowi i chroniące 
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przechowywane lub przekazywane dane 
osobowe przed przypadkowym lub 
bezprawnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą lub zmianą czy też nieuprawnionym 
lub bezprawnym przechowywaniem, 
przetwarzaniem, dostępem lub 
ujawnieniem;

- stosowne środki techniczne 
i organizacyjne chroniące sieć i usługi 
przed przypadkowym, bezprawnym lub 
nieuprawnionym wykorzystaniem, 
nakładaniem się lub zakłócaniem 
funkcjonowania lub dostępności;

- politykę bezpieczeństwa  w zakresie 
przetwarzania danych osobowych;
- procedurę identyfikacji i oceny 
przewidywalnych słabych punktów w 
systemach utrzymywanych przez dostawcę 
usług łączności elektronicznej, która 
powinna obejmować regularny 
monitoring naruszeń bezpieczeństwa;

- proces podejmowania działań 
prewencyjnych, naprawczych i służących 
łagodzeniu negatywnych skutków 
wszelkich słabych punktów ujawnionych
w procesie opisanym w tiret trzecim, a 
także proces podejmowania działań 
prewencyjnych, naprawczych i 
łagodzących negatywne skutki zdarzeń 
dotyczących bezpieczeństwa, które mogą 
prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie, dostawca publicznie 
dostępnych usług łączności, bez zbędnej 
zwłoki powiadamia o takim naruszeniu 
zainteresowanego abonenta i krajowy 
organ regulacyjny. Powiadomienie 
abonenta zawiera co najmniej informacje o 
charakterze naruszenia i zalecanych 
środkach w celu ograniczenia jego 
ewentualnych negatywnych skutków. W 
powiadomieniu krajowego organu należy 
ponadto opisać konsekwencje naruszenia i 
środki podjęte przez dostawcę usług w celu 
odniesienia się do niego.

3. W przypadku poważnego naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych 
w inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie i mogącego spowodować 
szkodę dla użytkowników, dostawca 
publicznie dostępnych usług łączności, a 
także wszelkie przedsiębiorstwa 
świadczące usługi dla konsumentów za 
pośrednictwem Internetu, które są 
administratorami danych i dostawcami 
usług społeczeństwa informacyjnego, bez 
zbędnej zwłoki powiadamiają o takim 
naruszeniu zainteresowanego użytkownika 
i krajowy organ regulacyjny. 
Powiadomienie krajowego organu 
regulacyjnego zawiera co najmniej 
informacje o charakterze naruszenia i 
zalecanych środkach w celu ograniczenia 
jego ewentualnych negatywnych skutków.
W powiadomieniu krajowego organu 
należy ponadto opisać konsekwencje 
naruszenia i środki podjęte przez dostawcę 
usług w celu odniesienia się do niego.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownik danej usługi łączności elektronicznej nie musi być abonentem tej usługi np. w 
czasie kontaktu z abonentem. Przepisy niniejszego artykułu powinny obejmować również 
byłych abonentów. Dlatego pojęcie „użytkownik” jest bardziej odpowiednie.
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Poprawka 55
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie, dostawca publicznie 
dostępnych usług łączności, bez zbędnej 
zwłoki powiadamia o takim naruszeniu 
zainteresowanego abonenta i krajowy 
organ regulacyjny. Powiadomienie 
abonenta zawiera co najmniej informacje o 
charakterze naruszenia i zalecanych 
środkach w celu ograniczenia jego 
ewentualnych negatywnych skutków. W 
powiadomieniu krajowego organu należy 
ponadto opisać konsekwencje naruszenia i 
środki podjęte przez dostawcę usług w celu 
odniesienia się do niego.

3. W przypadku poważnego naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych 
w inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie i mogącego przynieść szkodę 
użytkownikom, dostawca publicznie 
dostępnych usług łączności, a także 
wszelkie przedsiębiorstwa świadczące 
usługi dla konsumentów za 
pośrednictwem Internetu, które są 
administratorami danych i dostawcami 
usług społeczeństwa informacyjnego, bez 
zbędnej zwłoki powiadamiają o takim 
naruszeniu krajowy organ regulacyjny lub 
właściwy organ zgodnie z prawem danego 
państwa członkowskiego. Powiadomienie 
właściwego organu zawiera co najmniej 
informacje o charakterze naruszenia i 
zalecanych środkach w celu ograniczenia 
jego ewentualnych negatywnych skutków. 
W powiadomieniu właściwego organu
należy ponadto opisać konsekwencje 
naruszenia i środki podjęte przez dostawcę 
usług w celu odniesienia się do niego.

Or. en
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Poprawka 56
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie, dostawca publicznie 
dostępnych usług łączności, bez zbędnej 
zwłoki powiadamia o takim naruszeniu 
zainteresowanego abonenta i krajowy 
organ regulacyjny. Powiadomienie 
abonenta zawiera co najmniej informacje o 
charakterze naruszenia i zalecanych 
środkach w celu ograniczenia jego 
ewentualnych negatywnych skutków. W 
powiadomieniu krajowego organu należy 
ponadto opisać konsekwencje naruszenia i 
środki podjęte przez dostawcę usług w celu 
odniesienia się do niego.

3. W przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych 
w inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności i 
dostawcami usług społeczeństwa 
informacyjnego we Wspólnocie, dostawca, 
bez zbędnej zwłoki powiadamia o takim 
naruszeniu wszystkie osoby, których to 
naruszenie dotyczy, i krajowy organ 
regulacyjny. Powiadomienie abonenta 
zawiera co najmniej informacje o 
charakterze naruszenia i zalecanych 
środkach w celu ograniczenia jego 
ewentualnych negatywnych skutków. W 
powiadomieniu krajowego organu należy 
ponadto opisać konsekwencje naruszenia i 
środki podjęte przez dostawcę usług w celu 
odniesienia się do niego. KOR muszą 
regularnie dokonywać analiz 
statystycznych dotyczących każdego 
przedsiębiorstwa z osobna w całym 
sektorze, rodzajów i częstotliwości 
naruszeń przepisów dotyczących danych, 
które miały miejsce w okresach pomiędzy 
powstaniem kolejnych analiz, jak również 
dotyczących szybkości i skuteczności 
działań łagodzących skutki tych naruszeń. 
KOR muszą również kontrolować, czy 
przedsiębiorstwa rzetelnie wywiązały się z 
obowiązków powiadamiania o 
naruszeniach zgodnie z niniejszym 
artykułem, a także nakładać odpowiednie 
sankcje, w stosownych przypadkach 
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łącznie z publikacją w przypadku 
naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące powiadamiania powinny dotyczyć wszystkich osób, których dane zostały 
istotnie naruszone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, a nie tylko „abonentów”. Ponadto 
należy dokładniej sprecyzować rolę KOR w celu zagwarantowania skutecznego wdrażania 
przewidzianych środków.

Poprawka 57
Syed Kamall 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie, dostawca publicznie 
dostępnych usług łączności, bez zbędnej 
zwłoki powiadamia o takim naruszeniu 
zainteresowanego abonenta i krajowy 
organ regulacyjny. Powiadomienie 
abonenta zawiera co najmniej informacje o 
charakterze naruszenia i zalecanych 
środkach w celu ograniczenia jego 
ewentualnych negatywnych skutków. W 
powiadomieniu krajowego organu należy 
ponadto opisać konsekwencje naruszenia i 
środki podjęte przez dostawcę usług w celu 
odniesienia się do niego.

3. W przypadku poważnego naruszenia 
bezpieczeństwa, prowadzącego do 
przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 
do danych osobowych przekazywanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób w związku ze świadczeniem 
publicznie dostępnych usług łączności we 
Wspólnocie, co zagraża wyrządzeniem 
szkody użytkownikom, dostawca 
publicznie dostępnych usług łączności, bez 
zbędnej zwłoki powiadamia o takim 
naruszeniu właściwy organ. 
Powiadomienie krajowego organu 
regulacyjnego zawiera co najmniej 
informacje o charakterze naruszenia i 
zalecanych środkach w celu ograniczenia 
jego ewentualnych negatywnych skutków. 
W powiadomieniu właściwego organu
należy ponadto opisać konsekwencje 
naruszenia i środki podjęte przez dostawcę 
usług w celu odniesienia się do niego.
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Poprawka 58
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ rozpatruje i ocenia 
powagę naruszenia. Jeśli naruszenie 
zostanie uznane za poważne, właściwy 
organ zobowiązuje dostawcę publicznie 
dostępnej usługi łączności elektronicznej i 
dostawcę usług społeczeństwa 
informacyjnego do właściwego 
powiadomienia bez zbędnej zwłoki osób, 
których dotyczy naruszenie. 
Powiadomienie zawiera informacje, o 
których mowa w ust. 3.

Powiadomienie o poważnym naruszeniu 
może zostać przełożone, w przypadku gdy 
może ono zagrozić postępom śledztwa w 
sprawie poważnego naruszenia.

Or. en

Poprawka 59
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Naruszenie nie jest uznawane za 
poważne, a dostawca publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej 
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i usług społeczeństwa informacyjnego jest 
zwolniony z obowiązku powiadomienia 
zainteresowanych osób, jeśli można 
wykazać, że rozsądnie rzecz biorąc nie ma 
żadnego zagrożenia dla danych 
osobowych, których dotyczy naruszenie, 
dzięki zastosowaniu odpowiednich 
technologicznych środków ochrony, 
łącznie, ale nie tylko, z odpowiednimi 
technologiami kodowania.

Technologiczne środki ochrony w razie 
przypadkowej lub bezprawnej utraty, 
zmiany przekazywanych lub 
przechowywanych danych osobowych, 
nieuprawnionego ujawnienia ich lub 
dostępu do nich powodowałyby albo, że 
dane stają się nieczytelne dla każdej osoby 
trzeciej, albo że w razie przypadkowej bądź 
bezprawnej utraty technologicznych 
środków ochrony powodowałyby 
udostępnianie danych osobowych 
dostawcy publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej oraz dostawcy 
usług społeczeństwa informacyjnego.

Or. en

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Dostawcy ogólnodostępnych usług 
łączności elektronicznej i dostawcy 
specjalnych usług społeczeństwa 
informacyjnego przedsiębiorą techniczne 
środki, aby ograniczyć narażenie 
bezpieczeństwa przechowywanych lub 
przetwarzanych przez nich danych 
osobowych oraz ryzyko ich udostępnienia, 
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niedozwolonego rozpowszechnienia, 
przypadkowej lub bezprawnej zmiany lub 
utraty. W przypadku dostawców 
specjalnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, a w szczególności usług 
e-administracji, tego rodzaju środki 
techniczne mogą obejmować także, ale nie 
tylko, odpowiednie technologie kodowania 
danych. 

Or. ro

Uzasadnienie

Dostawcy usług łączności elektronicznej muszą przedsięwziąć odpowiednie środki w celu 
zapewnienia ochrony danych osobowych.

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Dostawcy ogólnodostępnych usług 
łączności elektronicznej i dostawcy 
specjalnych usług społeczeństwa 
informacyjnego są zwolnieni z obowiązku 
powiadamiania abonentów, jeśli można 
dowieść, że przekazywane, 
przechowywane lub przetwarzane dane, 
będące przedmiotem naruszenia 
bezpieczeństwa były chronione przy 
użyciu odpowiednich technologicznych 
środków ostrożności, dzięki którym stają 
się one nieczytelne w sytuacji 
niedozwolonego dostępu czy przypadkowej 
lub bezprawnej zmiany lub utraty, choć 
można je odzyskać, gdy stają się znów 
dostępne.   Abonenci powiadamiani są 
jedynie wtedy, gdy wykorzystanie ich 
utraconych lub nielegalnie zdobytych 
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danych może doprowadzić do istotnych 
strat finansowych lub szkód społecznych.

Or. ro

Uzasadnienie

Powiadamianie o tego rodzaju sytuacjach powinno mieć miejsce jedynie wtedy, gdy 
naruszenie bezpieczeństwa może doprowadzić do znacznych strat, niedozwolonego 
rozpowszechniania lub udostępnienia danych, a nielegalne wykorzystanie utraconych danych 
osobowych może poważnie zaszkodzić zainteresowanym osobom.

Poprawka 62
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia spójności we 
wdrażaniu środków, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3 Komisja, po konsultacji z 
Urzędem ds. Europejskiego Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwanym dalej 
„Urzędem”) i Europejskim 
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych, 
może przyjąć techniczne środki 
wykonawcze dotyczące między innymi 
okoliczności, formy i procedur mających 
zastosowanie do wymogów w zakresie 
informacji i powiadomień, o których mowa 
w niniejszym artykule.

4. W celu zapewnienia spójności we 
wdrażaniu środków, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3 a-c, Komisja, po konsultacji z 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych, odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i ENISA, powinna zalecić
techniczne środki wykonawcze dotyczące 
między innymi środków, o których mowa 
w ust. 1a, oraz okoliczności, formy i 
procedur mających zastosowanie do 
wymogów w zakresie informacji i 
powiadomień, o których mowa w ust. 3a i 
3b.

Or. en
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Poprawka 63
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu zapewnienia spójności we 
wdrażaniu środków, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3 Komisja, po konsultacji z 
Urzędem ds. Europejskiego Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwanym dalej 
„Urzędem”) i Europejskim 
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych, 
może przyjąć techniczne środki 
wykonawcze dotyczące między innymi 
okoliczności, formy i procedur mających 
zastosowanie do wymogów w zakresie 
informacji i powiadomień, o których mowa 
w niniejszym artykule. 

(4) W celu zapewnienia spójności we 
wdrażaniu środków, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3 Komisja, po konsultacji z 
krajowymi organami regulacyjnymi 
odpowiedzialnymi za łączność 
elektroniczną i Europejskim 
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych, 
może przyjąć standardy bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony danych osobowych oraz 
techniczne środki wykonawcze dotyczące 
między innymi okoliczności, formy i 
procedur mających zastosowanie do 
wymogów w zakresie informacji i 
powiadomień, o których mowa w 
niniejszym artykule. 

Or. ro

Uzasadnienie

Rola krajowych organów regulacyjnych odpowiedzialnych za łączność powinna zostać 
zwiększona, a nie zmniejszona.

Poprawka 64
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia spójności we 
wdrażaniu środków, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3 Komisja, po konsultacji z 

4. W celu zapewnienia spójności we 
wdrażaniu środków, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, Komisja, po konsultacji z 
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Urzędem ds. Europejskiego Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwanym dalej 
„Urzędem”) i Europejskim 
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych, 
może przyjąć techniczne środki 
wykonawcze dotyczące między innymi 
okoliczności, formy i procedur mających 
zastosowanie do wymogów w zakresie 
informacji i powiadomień, o których mowa 
w niniejszym artykule.

ENISA, Europejskim Inspektorem
Ochrony Danych i grupą roboczą, o której 
mowa w art. 29, powinna przyjąć 
techniczne środki wykonawcze dotyczące 
między innymi okoliczności, formy i 
procedur mających zastosowanie do 
wymogów w zakresie informacji i 
powiadomień, o których mowa w 
niniejszym artykule. Komisja włącza w te 
działania wszystkie odpowiednie 
zainteresowane strony, zwłaszcza w celu 
uzyskania informacji o najlepszych 
dostępnych rozwiązaniach, zarówno 
technicznych, jak i ekonomicznych, 
odpowiednich z punktu widzenia lepszego 
wdrażania dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy również przeprowadzić konsultacje z grupą roboczą, o której mowa w art. 29, 
ponieważ wszelkie wprowadzone środki będą miały bezpośredni wpływ na informacje 
udzielane zainteresowanym osobom. Należy również przeprowadzić konsultacje z 
przedstawicielami sektora.

Poprawka 65
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Krajowe organy regulacyjne 
odpowiedzialne za łączność elektroniczną 
co sześć miesięcy przedkładają Komisji 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
powiadomienia w sprawie bezpieczeństwa 
w odniesieniu do przetwarzania danych i 
sieci łączności elektronicznej, jak również 
środki proponowane w celu poprawy 
sytuacji. W oparciu o te informacje 
Komisja co roku przedstawia 
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Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie wraz z propozycjami 
środków zmierzających do zwiększenia 
bezpieczeństwa sieci łączności 
elektronicznej i specjalnych usług 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. ro

Uzasadnienie

Ze względu na szybkie tempo przemian dokonujących się w dziedzinie łączności elektronicznej 
środki zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa tego rodzaju łączności i specjalnych usług 
społeczeństwa informacyjnego powinny być przedsiębrane z miarę regularnie, tak aby 
umożliwić usługodawcom przyjęcie postawy proaktywnej, a nie reaktywnej.

Poprawka 66
Michael Cashman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa Członkowskie zapewniają, 
poprzez ustawodawstwo krajowe, poufność 
komunikacji i związanych z nią danych o 
ruchu za pośrednictwem publicznie 
dostępnej sieci łączności i publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej. 
W szczególności zakazują słuchania, 
nagrywania, przechowywania lub innych 
rodzajów przejęcia lub nadzoru 
komunikatu i związanych z nim danych o 
ruchu przez osoby inne niż użytkownicy, 
bez zgody zainteresowanych 
użytkowników, z wyjątkiem upoważnienia 
zgodnego z art. 15 ust. 1. Niniejszy ustęp 
nie zabrania technicznego 
przechowywania, które jest niezbędne do 
przekazania komunikatu bez uszczerbku 
dla zasady poufności.

3. Państwa Członkowskie zapewniają, 
poprzez ustawodawstwo krajowe, poufność 
komunikacji i związanych z nią danych o 
ruchu za pośrednictwem publicznie 
dostępnej sieci łączności i publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej. 
W szczególności zakazują słuchania, 
nagrywania, przechowywania lub innych 
rodzajów przejęcia lub nadzoru 
komunikatu i związanych z nim danych o 
ruchu przez osoby inne niż użytkownicy, 
bez zgody zainteresowanych 
użytkowników, z wyjątkiem upoważnienia 
zgodnego z art. 15 ust. 1 i z art. 13 ust. 1 
dyrektywy 95/46/WE. Niniejszy ustęp nie 
zabrania technicznego przechowywania, 
które jest niezbędne do przekazania 
komunikatu bez uszczerbku dla zasady 
poufności.
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że art. 15 należy odczytywać również w świetle art. 13 dyrektywy z 1995 
r. w sprawie ochrony danych, dlatego też uwzględnia niedawne orzecznictwo ETS (sprawa C-
275/06).

Poprawka 67
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnują, by 
przechowywanie informacji lub uzyskanie 
dostępu do informacji już przechowanych 
w urządzeniu końcowym abonenta lub 
użytkownika było dozwolone wyłącznie 
pod warunkiem, że zainteresowany 
abonent lub użytkownik otrzyma jasne i 
wyczerpujące informacje zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE, między innymi o 
celach przetwarzania, i otrzyma prawo do 
odmowy zgody na takie przetwarzanie 
przez kontrolera danych. Nie stanowi to 
przeszkody dla technicznego 
przechowywania danych ani dostępu do 
nich jedynie w celu wykonania lub 
ułatwiania transmisji komunikatu za 
pośrednictwem sieci łączności 
elektronicznej, lub gdy jest to szczególnie 
niezbędne w celu świadczenia usługi 
społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie 
zażądanej przez abonenta lub użytkownika.

3. Państwa członkowskie dopilnują, by 
przechowywanie informacji lub uzyskanie 
dostępu do informacji już przechowanych 
w urządzeniu końcowym abonenta lub 
użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, 
za pośrednictwem dowolnego nośnika, jest 
zabronione, chyba że zainteresowany 
abonent lub użytkownik wyraził uprzednią 
zgodę oraz otrzyma jasne i wyczerpujące 
informacje zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, między innymi o celach 
przetwarzania. Nie stanowi to przeszkody 
dla technicznego przechowywania danych 
ani dostępu do nich jedynie w celu 
wykonania lub ułatwiania transmisji 
komunikatu za pośrednictwem sieci 
łączności elektronicznej, lub gdy jest to 
szczególnie niezbędne w celu świadczenia 
usługi społeczeństwa informacyjnego, 
wyraźnie zażądanej przez abonenta lub 
użytkownika.

Or. en
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Poprawka 68
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4 
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnują, by 
przechowywanie informacji lub uzyskanie 
dostępu do informacji już przechowanych 
w urządzeniu końcowym abonenta lub 
użytkownika było dozwolone wyłącznie 
pod warunkiem, że zainteresowany 
abonent lub użytkownik otrzyma jasne i 
wyczerpujące informacje zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE, między innymi o 
celach przetwarzania, i otrzyma prawo do 
odmowy zgody na takie przetwarzanie 
przez kontrolera danych. Nie stanowi to 
przeszkody dla technicznego 
przechowywania danych ani dostępu do 
nich jedynie w celu wykonania lub 
ułatwiania transmisji komunikatu za 
pośrednictwem sieci łączności 
elektronicznej, lub gdy jest to szczególnie 
niezbędne w celu świadczenia usługi 
społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie 
zażądanej przez abonenta lub użytkownika.

3. Państwa członkowskie dopilnują, by 
przechowywanie informacji lub uzyskanie 
dostępu do informacji już przechowanych 
w urządzeniu końcowym abonenta lub 
użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, 
za pośrednictwem dowolnego nośnika, jest 
zabronione, chyba że zainteresowany 
abonent lub użytkownik wyraził uprzednią 
zgodę, przy czym odpowiednie ustawienia 
przeglądarki stanowią uprzednią zgodę, 
oraz otrzyma jasne i wyczerpujące 
informacje zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, między innymi o celach 
przetwarzania, i otrzyma prawo do 
odmowy zgody na takie przetwarzanie
przez administratora danych. Nie stanowi 
to przeszkody dla technicznego 
przechowywania danych ani dostępu do 
nich jedynie w celu wykonania transmisji 
komunikatu za pośrednictwem sieci 
łączności elektronicznej lub gdy jest to 
szczególnie niezbędne w celu świadczenia 
usługi społeczeństwa informacyjnego, 
wyraźnie zażądanej przez abonenta lub 
użytkownika.

Or. en

Poprawka 69
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 6 – ustęp 6a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 6 dodaje ust. 6a w brzmieniu:
6a. Dane o ruchu mogą być przetwarzane 
przez dowolną osobę fizyczną lub prawną 
w celu wdrożenia środków technicznych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznej usługi łączności elektronicznej, 
publicznej lub prywatnej sieci łączności 
elektronicznej, usługi społeczeństwa 
informacyjnego lub związanego z nimi 
urządzenia końcowego łączności 
elektronicznej. Przetwarzanie takie musi 
się ograniczać do zakresu ściśle 
niezbędnego do celów tego rodzaju 
działania mającego zapewniać 
bezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 70
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku, gdy mogą być 
przetwarzane dane dotyczące lokalizacji 
inne niż dane o ruchu, odnoszące się do 
użytkowników lub abonentów publicznych 
sieci łączności lub publicznie dostępnych 
usług łączności elektronicznej, dane te 
mogą być przetwarzane tylko pod 
warunkiem, że są one anonimowe, lub za 
uprzednią zgodą użytkowników lub 
abonentów, w zakresie i przez okres 
niezbędny do świadczenia usługi 
tworzącej wartość dodaną. Przed 
uzyskaniem zgody użytkowników lub 
abonentów dostawca usług musi ich 
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poinformować o rodzaju przetwarzanych 
danych dotyczących lokalizacji innych niż 
dane o ruchu, o celach i okresie 
przetwarzania oraz o tym, czy dane 
zostaną przekazane stronie trzeciej do 
celów świadczenia usługi tworzącej 
wartość dodaną. Użytkownicy lub 
abonenci mają możliwość wycofania w 
każdej chwili swojej zgody na 
przetwarzanie danych dotyczących 
lokalizacji innych niż dane o ruchu. 
Użytkownicy lub abonenci otrzymują 
jasne i wyczerpujące informacje na temat 
możliwości wycofania w każdej chwili 
swojej zgody na przetwarzanie danych o 
ruchu.

Or. en

Poprawka 71
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4 c (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku, gdy mogą być 
przetwarzane dane dotyczące lokalizacji 
inne niż dane o ruchu, odnoszące się do 
użytkowników lub abonentów publicznych 
sieci łączności lub publicznie dostępnych 
usług łączności elektronicznej, dane te 
mogą być przetwarzane tylko pod 
warunkiem, że są one anonimowe, lub za 
uprzednią zgodą użytkowników lub 
abonentów, w zakresie i przez okres 
niezbędny do świadczenia usługi 
tworzącej wartość dodaną. Przed 
uzyskaniem zgody użytkowników lub 
abonentów dostawca usług musi ich 
poinformować o rodzaju przetwarzanych 
danych dotyczących lokalizacji innych niż 
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dane o ruchu, o celach i okresie 
przetwarzania oraz o tym, czy dane 
zostaną przekazane stronie trzeciej do 
celów świadczenia usługi tworzącej 
wartość dodaną. Użytkownicy lub 
abonenci mają możliwość wycofania w 
każdej chwili swojej zgody na 
przetwarzanie danych dotyczących 
lokalizacji innych niż dane o ruchu. 
Użytkownicy lub abonenci otrzymują 
jasne i wyczerpujące informacje na temat 
możliwości wycofania w każdej chwili 
swojej zgody na przetwarzanie danych o 
ruchu.

Or. en

Poprawka 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 4 d (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) W art. 12 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:

2. Państwa członkowskie dbają, by 
informacje o wszystkich użytkownikach 
końcowych usług i sieci łączności 
elektronicznej były umieszczane w bazach 
danych abonentów i by byli oni wyraźnie 
pytani w chwili wnioskowania o usługę, a 
następnie w regularnych odstępach czasu, 
w jaki sposób życzą sobie, by odpowiednie, 
dotyczące ich informacje były 
umieszczane w tychże bazach danych. 
Użytkownikom końcowym oferuje się 
również możliwość umieszczenia w bazie 
danych pewnych informacji bez ich 
ujawniania użytkownikom usług 
informacyjnych, a także sprawdzania, 
poprawiania lub wycofywania tych 



AM\722967PL.doc 37/54 PE406.051v01-00

PL

danych. Zastrzeżenie numeru, 
sprawdzanie, poprawianie lub 
wycofywanie danych osobowych ze spisu 
abonentów jest wolne od opłat.

Or. it

Uzasadnienie

Usługi biura numerów mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla użytkowników 
niepełnosprawnych i starszych (zgodnie z dyrektywą o usłudze powszechnej). Umieszczanie 
informacji o użytkownikach końcowych jest w wielu przypadkach utrudnione ze względu na 
fakt, że operatorzy nie mają de facto zwyczaju występowania o zgodę.  Dzieje się tak 
zwłaszcza w przypadku operatorów alternatywnych sieci stacjonarnych i operatorów sieci 
komórkowych. W państwach członkowskich, gdzie nie przyjęto przepisów regulujących tę 
kwestię przypadki umieszczenia danych są rzeczywiście nieliczne, zwłaszcza w odniesieniu do 
klientów sieci komórkowych.

Stosowane obecnie systemy pozwalają umieszczać w bazach danych informacje 
wykorzystywane do celów usług informacji telefonicznej, do których jednak użytkownicy tego 
rodzaju usług nie mają bezpośredniego dostępu.  Dostawcy usług biura numerów mogą dzięki 
temu ułatwić kontakt z ich klientami, nie naruszając jednak ich prywatności (gdyż dane 
klienta nie są podawane do publicznej wiadomości).  

Poprawka 73
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4 e (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) Art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Państwa członkowskie dbają, by 
informacje o wszystkich użytkownikach 
końcowych sieci i usług łączności 
elektronicznej były automatycznie 
umieszczane w bazach danych abonentów 
i by byli oni wyraźnie pytani w chwili 
wnioskowania o usługę, a następnie w 
regularnych odstępach czasu, w jaki 
sposób życzą sobie, by odpowiednie 
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informacje były umieszczane w tychże 
bazach danych. Użytkownikom końcowym 
oferuje się również możliwość 
umieszczenia w bazie danych pewnych 
informacji bez ich ujawniania 
użytkownikom usług bazy danych. 
Abonenci mają możliwość określenia, czy 
ich dane osobowe zostały umieszczone w 
katalogu publicznym, a jeśli tak, to które z 
nich, w zakresie, w jakim dane te 
odpowiadają celowi katalogu 
określonemu przez dostawcę katalogu, a 
także sprawdzenia, poprawienia lub 
usunięcia tego rodzaju danych. 
Nieumieszczenie w publicznym katalogu 
abonentów, sprawdzenie, poprawienie lub 
wycofanie danych osobowych jest 
bezpłatne.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczanie informacji o użytkownikach końcowych w adresowych bazach danych w wielu 
przypadkach ograniczają praktyki operatorów, którzy w rzeczywistości nie zbierają 
oświadczeń o wyrażeniu zgody. 

Poprawka 74
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -5 a (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-5a) Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
1. Używanie automatycznych systemów 
wywoływania i łączności bez ludzkiej 
ingerencji (aparaty wywołujące 
automatycznie), faksów lub poczty 
elektronicznej i usług telefonii 
komórkowej do celów marketingu 
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bezpośredniego może być dozwolone 
jedynie wobec użytkowników, którzy 
uprzednio wyrazili na to zgodę zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Chcąc uwzględnić nieustanny rozwój i zmiany technologiczne, wprowadzamy odniesienie do 
„automatycznych systemów wywoływania i łączności” w celu zachowania technologicznie 
neutralnego podejścia przy jednoczesnym uwzględnieniu bieżących zmian technologicznych.

Poprawka 75
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -5 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-5b) Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

1. Używanie automatycznych systemów 
wywoływania i łączności bez ludzkiej 
ingerencji (aparaty wywołujące 
automatycznie), faksów lub poczty 
elektronicznej (w tym krótkich 
wiadomości tekstowych SMS i wiadomości 
multimedialnych MMS) do celów 
marketingu bezpośredniego może być 
dozwolone jedynie wobec abonentów, 
którzy uprzednio wyrazili na to zgodę.

Or. en
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Poprawka 76
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wdrażając przepisy niniejszej 
dyrektywy, państwa członkowskie dbają, 
zgodnie z ust. 2 i 3, by na urządzenia 
końcowe lub inne urządzenia łączności 
elektronicznej nie nakładano 
obowiązkowych wymogów dotyczących 
szczególnych właściwości technicznych, w 
tym (lista nie jest wyczerpująca) do celów 
wykrywania, przechwytywania lub 
uniemożliwiania naruszania praw 
własności intelektualnej przez 
użytkowników, które to wymagania 
mogłyby utrudnić wprowadzenie 
urządzenia na rynek i swobodny przepływ 
tego rodzaju urządzeń w państwach 
członkowskich i między nimi.

Or. en

Poprawka 77
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Jeżeli to konieczne, możliwe jest 
przyjęcie środków zapewniających, że 
urządzenie końcowe jest skonstruowane w 
sposób zgodny z prawem użytkowników do 



AM\722967PL.doc 41/54 PE406.051v01-00

PL

ochrony i kontroli wykorzystywania ich 
danych osobowych, zgodnie z dyrektywą 
1999/5/WE i z decyzją Rady 87/95/EWG z 
dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie 
normalizacji w dziedzinie technologii 
informatycznych i telekomunikacji.
Środki takie są zgodne z zasadą 
neutralności technologicznej.

Or. en

Poprawka 78
Michael Cashman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -7 a (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-7a) Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ustawodawcze w celu ograniczenia 
zakresu praw i obowiązków, o których 
mowa w art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, 2, 3 i 4 
oraz art. 9 niniejszej dyrektywy, gdy takie 
ograniczenia stanowią niezbędny, 
właściwy i proporcjonalny w 
społeczeństwie demokratycznym środek 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego 
(tzn. bezpieczeństwa państwa), 
obronności, bezpieczeństwa publicznego 
oraz zapobiegania, dochodzenia, 
wykrywania i ścigania przestępstw lub
niedozwolonego korzystania z systemu 
łączności elektronicznej albo ochrony 
praw i wolności innych ludzi, zgodnie z 
art. 13 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE. W tym 
celu państwa członkowskie mogą między 
innymi przyjąć środki ustawodawcze 
przewidujące przechowywanie danych 
przez określony czas, uzasadnione ze 
względów, o których mowa w niniejszym 
ustępie. Wszystkie środki, o których mowa 
w niniejszym ustępie, są zgodne z 
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ogólnymi zasadami prawa 
wspólnotowego, w tym z zasadami, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przypomina, że dyrektywa o prywatności w sieci uzupełnia dyrektywę ramową w 
sprawie prywatności z 1995 r., a jej art. 15 należy odczytywać w świetle art. 13 dyrektywy 
ramowej w sprawie prywatności. Celem poprawki jest podniesienie pewności prawa zgodnie z 
niedawnym orzecznictwem ETS (C-275/06).

Poprawka 79
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -7 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-7b) Art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ustawodawcze w celu ograniczenia 
zakresu praw i obowiązków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 6, art. 8 ust. 
1, 2, 3 i 4 oraz art. 9 niniejszej dyrektywy, 
gdy takie ograniczenia stanowią 
niezbędny, właściwy i proporcjonalny w 
społeczeństwie demokratycznym środek 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego 
(tzn. bezpieczeństwa państwa), 
obronności, bezpieczeństwa publicznego 
oraz zapobiegania, dochodzenia, 
wykrywania i ścigania przestępstw 
kryminalnych lub niedozwolonego 
korzystania z systemu łączności 
elektronicznej, w tym prawa własności, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 
95/46/WE. W tym celu państwa 
członkowskie mogą między innymi przyjąć 
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środki ustawodawcze przewidujące 
przechowywanie danych przez określony 
czas, uzasadnione ze względów, o których 
mowa w niniejszym ustępie. Wszystkie 
środki, o których mowa w niniejszym 
ustępie, są zgodne z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w tym z zasadami, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 80
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -7 c (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-7c) W art. 15, ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
1. Państwa członkowskie mogą uchwalić 
środki ustawodawcze w celu 
ograniczenia zakresu praw i 
obowiązków przewidzianych w art. 5, 6, 
art. 8 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 9 niniejszej 
dyrektywy, gdy takie ograniczenia 
stanowią środki niezbędne, właściwe i 
proporcjonalne, w ramach 
społeczeństwa demokratycznego, do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
narodowego (czyli bezpieczeństwa 
państwa), obronności, bezpieczeństwa 
publicznego oraz zapobiegania, 
dochodzenia, wykrywania i ścigania 
przestępstw kryminalnych lub 
niedozwolonego używania systemów 
łączności elektronicznej lub ochrony 
praw i wolności innych obywateli, jak 
określono w art. 13 ust. 1 dyrektywy 
95/46/WE. W tym celu państwa 
członkowskie mogą, między innymi, 
uchwalić środki ustawodawcze 
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przewidujące przechowywanie danych 
przez określony czas, kiedy jest to 
uzasadnione względami wymienionymi 
w niniejszym ustępie. Wszystkie środki 
określone w niniejszym ustępie 
przedsięwzięte zostaną w poszanowaniu 
ogólnych zasad prawa wspólnotowego, w 
tym zasad określonych w art. 6 ust. 1 i 2 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu, że lista wyjątków wymienionych w art. 15 ust. 1 nie jest 
wyczerpująca, gdyż należy ją uzupełnić o wyjątki określone w art. 13 ust. 1 dyrektywy 95/46, 
do którego odnosi się art. 15 ust. 1. Potwierdził to ostatnio Trbunał Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wyjątku dotyczącego ochrony „praw i wolności 
drugiego człowieka” z art. 13 ust. 1 lit. g dyrektywy 95/46. (zob. wyrok z dnia 29 stycznia 
2008 r. w sprawie C-275/06 Promusicae / Telefónica). Celem tej poprawki jest zwiększenie 
pewności prawnej poprzez uwzględnienie wyników wyroku TSWE w art. 15 ust. 1.

Poprawka 81
Patrick Gaubert

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -7 d (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-7d) W art. 15, ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki ustawodawcze w celu 
ograniczenia zakresu praw i 
obowiązków przewidzianych w art. 5, 6, 
art. 8 ust. 1–4, i art. 9 tej dyrektywy, gdy 
takie ograniczenia stanowią środki 
niezbędne, właściwe i proporcjonalne w 
ramach społeczeństwa demokratycznego 
do zapewnienia bezpieczeństwa 
narodowego (tzn. bezpieczeństwa 
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państwa), obronności, bezpieczeństwa 
publicznego oraz zapobiegania, 
dochodzenia, wykrywania i karania 
przestępstw kryminalnych lub 
niedozwolonego używania systemów 
łączności elektronicznej oraz ochrony 
praw i wolności drugiego człowieka, jak 
określono w art. 13 ust. 1 dyrektywy 
95/46/WE. W tym celu państwa 
członkowskie mogą, między innymi, 
uchwalić środki ustawodawcze 
przewidujące przechowywanie danych 
przez określony czas, kiedy jest to 
uzasadnione względami wymienionymi 
w niniejszym ustępie. Wszystkie środki 
określone w niniejszym ustępie 
przedsięwzięte zostaną w poszanowaniu 
ogólnych zasad prawa wspólnotowego, w 
tym zasad określonych w art. 6 ust. 1 i 2 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta wyważona poprawka pozwala zapewnić zgodność z dyrektywą z 1995 r. w sprawie 
prywatności w celu zagwarantowania ochrony praw i wolności drugiego człowieka oraz 
ściślejszego przestrzegania praw własności intelektualnej w obrębie sieci i usług łączności 
elektronicznej. Należy ponadto dostosować dyrektywę do przemian odnotowanych ostatnio w 
orzecznictwie TSWE.

Poprawka 82
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt -7 e (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-7e) W art. 15 dodaje się następujący 
ustęp 1a:
1a. Dostawcy publicznie dostępnych usług 
łączności i dostawcy usług społeczeństwa 
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informacyjnego muszą bez zbędnej zwłoki 
powiadamiać niezależne organy ochrony 
danych o wszelkich wnioskach o dostęp do 
danych osobowych otrzymanych zgodnie z 
art. 15 ust. 1, w tym o podanym 
uzasadnieniu prawnym i o procedurze 
prawnej zastosowanej do każdego 
wniosku. Niezależny organ ochrony 
danych powiadamia właściwe organy 
sądowe o przypadkach, w których uznają, 
że nie zastosowano ustanowionych 
przepisów prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 83
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady stosowania kar z tytułu naruszeń 
krajowych przepisów przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu dopilnowania, 
żeby te zasady były przestrzegane. 
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie przekazują te przepisy 
Komisji najpóźniej przed <terminem 
wprowadzenia w życie zmienianego aktu> 
i powiadamiają bezzwłocznie o wszelkich 
następnych zmianach mających na nie 
wpływ.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady stosowania kar – w tym, w 
odpowiednim przypadku, sankcji karnych 
– z tytułu naruszeń krajowych przepisów 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu dopilnowania, żeby te zasady były 
przestrzegane. Przewidziane kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
przekazują te przepisy Komisji najpóźniej 
przed <terminem wprowadzenia w życie 
zmienianego aktu> i powiadamiają 
bezzwłocznie o wszelkich następnych 
zmianach mających na nie wpływ.

Or. en
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Poprawka 84
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 15 a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia efektywnej 
współpracy w zakresie egzekwowania 
przepisów prawa krajowego, przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy, i stworzenia 
zharmonizowanych warunków świadczenia 
usług obejmujących transgraniczny 
przepływ danych, Komisja może przyjąć 
techniczne środki wykonawcze, po 
konsultacji z Urzędem i odpowiednimi 
organami regulacyjnymi. 

4. W celu zapewnienia efektywnej 
współpracy w zakresie egzekwowania 
przepisów prawa krajowego, przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy, i stworzenia 
zharmonizowanych warunków świadczenia 
usług obejmujących transgraniczny 
przepływ danych, Komisja może przyjąć 
techniczne środki wykonawcze, po 
konsultacji z ENISA, grupą roboczą, o 
której mowa w art. 29, i odpowiednimi 
organami regulacyjnymi. 

Or. en

Poprawka 85
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 a (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Art. 18 otrzymuje brzmienie:

18. Najpóźniej dwa lata po dacie ustalonej 
w [data transpozycji], o której mowa w art. 
17 ust. 1, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania niniejszej 
dyrektywy oraz jej wpływu na podmioty 
gospodarcze i konsumentów, zwłaszcza w 
odniesieniu do przepisów o 
niepożądanych komunikatach, 
powiadomieniach o naruszeniach oraz 
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wykorzystywaniu danych osobowych przez 
publiczne lub prywatne strony trzecie do 
celów nieobjętych niniejszą dyrektywą, z 
uwzględnieniem otoczenia 
międzynarodowego. W tym celu Komisja 
może żądać od państw członkowskich 
informacji, które dostarczane są bez 
zbędnej zwłoki. W stosownych 
przypadkach Komisja przedkłada wnioski 
w sprawie zmian do niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając wyniki tego sprawozdania, 
wszelkie zmiany w sektorze oraz traktat 
lizboński, w szczególności nowe 
kompetencje w dziedzinie ochrony danych 
zgodnie z art. 16, oraz wszelkie inne 
wnioski, które uzna za niezbędne do 
poprawy skuteczności niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 86
Stavros Lambrinidis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 b (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Dodaje się art. 18a w brzmieniu:

Artykuł 18a
Najpóźniej do 2011 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Społeczno-
Ekonomicznemu badanie dotyczące 
rozwoju hybrydowych sieci publiczno-
prywatnych i objęcia ich zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy po 
konsultacjach z grupą roboczą, o której 
mowa w art. 29, oraz z Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych.

Or. en
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Poprawka 87
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 c (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Dodaje się art. 18a w brzmieniu:
Artykuł 18a

Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania niniejszej 
dyrektywy oraz jej wpływu na podmioty 
gospodarcze i konsumentów, zwłaszcza w 
odniesieniu do przepisów o 
niepożądanych komunikatach, 
powiadomieniach o naruszeniu oraz 
wykorzystywaniu danych osobowych przez 
publiczne lub prywatne strony trzecie do 
celów nieobjętych niniejszą dyrektywą, z 
uwzględnieniem otoczenia 
międzynarodowego. W tym celu Komisja 
może żądać od państw członkowskich 
informacji, które dostarczane są bez 
zbędnej zwłoki. W stosownych 
przypadkach Komisja przedkłada wnioski 
w sprawie zmian do niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając wyniki tego sprawozdania, 
wszelkie zmiany w sektorze oraz traktat 
lizboński, w szczególności nowe 
kompetencje w dziedzinie ochrony danych 
zgodnie z art. 16, oraz wszelkie inne 
wnioski, które uzna za niezbędne w celu 
poprawy skuteczności niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 88
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) działania, które może podjąć 
przedsiębiorstwo zapewniające 
podłączenie i/lub usługi w związku 
przypadkami naruszenia bezpieczeństwa 
lub integralności lub zagrożeniami i 
słabymi punktami.

(h) działania, które może podjąć 
przedsiębiorstwo zapewniające 
podłączenie i/lub usługi w związku 
przypadkami poważnego naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności lub 
zagrożeniami i słabymi punktami.

Or. en

Poprawka 89
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu ochrony interesów 
konsumentów krajowe organy regulacyjne 
odpowiedzialne za łączność elektroniczną 
przygotowują co roku standardowe 
umowy dla dostawców usług łączności 
elektronicznej działających na terytorium 
danego państwa członkowskiego.  Te 
standardowe umowy powinny dawać 
abonentom wystarczającą wolność wyboru 
dostępnych opcji (okres minimalny, rodzaj 
abonamentu itp.). Dostawcy usług 
łączności elektronicznej nie mogą włączać 
do tych standardowych umów żadnych 
dodatkowych klauzul - w postaci 
jakichkolwiek dokumentów załączanych 
do umów o świadczenie usług łączności 
elektronicznej - poza tymi, które zawiera 
standardowa umowa określająca warunki 
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świadczenia usług łączności 
elektronicznej zgodnie z umową. Wszelkie 
wnioski składane przez abonentów w 
sprawie ulepszenia standardowej umowy 
przekazywane są przez nich krajowym 
organom regulacyjnym celem włączenia 
ich do corocznych informacji na temat 
standardowych umów dostarczanych 
dostawcom usług łączności elektronicznej.

Or. ro

Uzasadnienie

Abonent powinien mieć większy wpływ na negocjowanie warunków z dostawcami usług 
łączności elektronicznej. Komentarze, które mogłyby zainteresować użytkowników i które 
mogłyby prowadzić do ulepszeń w standardowych umowach powinny zostać przekazane 
krajowym organom regulacyjnym celem włączenia ich do corocznych informacji na temat 
standardowych umów dostarczanych dostawcom usług łączności elektronicznej. 

Poprawka 90
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera (a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
„1a. Aby chronić prawa konsumentów i 
zagwarantować utrzymanie minimalnej 
otwartej warstwy internetowej, 
wprowadzony zostanie wymóg ex ante 
dotyczący sprawozdawczości w zakresie 
pomiaru usług w celu wykazania jakości 
sieci wewnętrznej [„jakości usługi”] przed 
organami regulacyjnymi, dostawcami 
treści i konsumentami. Wszelkie 
odniesienia do szybkości lub szerokości 
pasma dostępu do Internetu ogranicza się 
do szybkości lub szerokości pasma 
przyznanego wyłącznie dla usługi dostępu 
do Internetu, nie uwzględniając usług i 
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właściwości specjalnych opartych na 
analizie i określaniu szczególnych 
aplikacji przenoszonych przy pomocy 
transmisji pakietowej.”

Or. en

Poprawka 91
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a b (nowa)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) Dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Pojęcie „dostęp do Internetu” 
określa usługę, która pozwala 
użytkownikom na przesyłanie i 
otrzymywanie danych, w tym dźwięku, 
obrazów, tekstu, informacji i innych 
treści, przy użyciu protokołu 
internetowego niezależnie od rodzaju, 
źródła czy przeznaczenia transmisji 
dowolnego pakietu.”

Or. en

Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla każdego (6) Bez uszczerbku dla każdego 
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minimalnego okresu umownego, krajowe 
organy regulacyjne dopilnują, by warunki i 
procedury rozwiązania umowy nie miały 
mają zniechęcającego wpływu na zmianę 
dostawców usług.

minimalnego okresu umownego, krajowe 
organy regulacyjne dopilnują, by warunki i 
procedury rozwiązania umowy nie miały 
mają zniechęcającego wpływu na zmianę 
dostawców usług. Dostawcy usług 
łączności elektronicznej wyraźnie 
rozróżniają warunki rozwiązania umowy 
stosowane w odniesieniu do pierwszego 
okresu umownego i warunki stosowane w 
przypadku kolejnych okresów umownych, 
następujących po przedłużeniu umowy.  

Or. ro

Uzasadnienie

Od abonentów nie powinno się wymagać wnoszenia opłat z tytułu rozwiązania umowy po 
upływie pierwszego, minimalnego okresu umownego, jeśli nie chcą oni dłużej korzystać z 
usług łączności elektronicznej określonych w umowie.

Poprawka 93
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – Część A– litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Państwa członkowskie zatwierdzają 
szczególne środki, które mają być 
proporcjonalne, niedyskryminacyjne i 
publikowane, obejmujące niepłacenie 
rachunków telefonicznych operatorów 
wyznaczonych zgodnie z art. 8. Te środki 
zapewnią udzielanie abonentowi 
z wyprzedzeniem stosownego ostrzeżenia 
o mającym nastąpić przerwaniu 
świadczenia lub odłączeniu od usługi. 
Każde przerwanie świadczenia usług jest 
normalnie ograniczone do usługi, której 
dotyczy. Z wyjątkiem przypadków 
oszustwa, uporczywego spóźniania się z 
płatnościami lub niepłacenia, te środki 
mają zapewnić, aby w miarę możliwości 
technicznych, wszelkie przerwania 

(e) Państwa członkowskie zatwierdzają 
szczególne środki, które mają być 
proporcjonalne, niedyskryminacyjne i 
publikowane, obejmujące niepłacenie 
rachunków telefonicznych operatorów 
wyznaczonych zgodnie z art. 8. Te środki 
zapewnią udzielanie abonentowi 
z wyprzedzeniem stosownego ostrzeżenia 
o mającym nastąpić przerwaniu 
świadczenia lub odłączeniu od usługi.
Ostrzeżenie może być przekazane przy 
użyciu jednego z dostępnych środków 
komunikacji (takich jak na przykład 
poczta, e-mail, faks, SMS itp.). Każde 
przerwanie świadczenia usług jest 
normalnie ograniczone do usługi, której 
dotyczy. Krajowe organy regulacyjne 



PE406.051v01-00 54/54 AM\722967PL.doc

PL

świadczenia usługi były ograniczone do 
usługi, której dotyczą. Odłączenie za 
niepłacenie rachunków powinno mieć 
miejsce tylko po udzieleniu abonentowi 
stosownego ostrzeżenia. Państwa 
członkowskie mogą zezwolić na okres 
ograniczonego świadczenia usługi przed 
całkowitym odłączeniem, podczas którego 
zezwala się tylko na wywołania 
niepociągające za sobą obciążeń abonenta 
(np. wywołania „112”).

ustanawiają wspólne zasady odłączania 
abonentów w przypadku oszustwa, 
opóźnienia w uiszczaniu opłat lub 
wielokrotnego niedokonania opłat, 
mające zastosowanie do wszystkich 
dostawców usług łączności elektronicznej. 
Informacje dotyczące niedokonania opłat
za usługi łączności elektronicznej lub 
odłączenia abonenta z tego powodu są 
traktowane jak dane osobowe i nie mogą 
być udostępniane osobom trzecim 
(osobom fizycznym czy prawnym) bez 
pisemnej zgody abonenta. Odłączenie za 
niepłacenie rachunków powinno mieć
miejsce tylko po udzieleniu abonentowi 
stosownego ostrzeżenia i po upływie 
rozsądnego okresu czasu pozwalającego 
na rozwiązanie sytuacji i zapłacenie 
rachunków. Państwa członkowskie mogą 
zezwolić na okres ograniczonego 
świadczenia usługi przed całkowitym 
odłączeniem, podczas którego zezwala się 
tylko na wywołania niepociągające za sobą 
obciążeń abonenta (np. wywołania „112”).

Or. ro

Uzasadnienie

Postanowienia te są konieczne dla ochrony konsumenta.
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