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Poprawka 24
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W odniesieniu do przyszłych sieci IP, 
w których świadczenie usługi może być 
oddzielone od udostępniania sieci, państwa 
członkowskie powinny określić najbardziej 
odpowiednie środki, które należy podjąć w
celu zapewnienia dostępności publicznie 
dostępnych usług telefonicznych 
dostarczanych za pośrednictwem 
publicznych sieci łączności i 
niezakłóconego dostępu do służb 
ratunkowych w przypadku załamania sieci 
w wyniku katastrofy lub w przypadku 
działania siły wyższej.

(17) W odniesieniu do przyszłych sieci IP, 
w których świadczenie usługi może być 
oddzielone od udostępniania sieci, państwa 
członkowskie powinny określić najbardziej 
odpowiednie środki, które należy podjąć w 
celu zapewnienia dostępności publicznie 
dostępnych usług telefonicznych 
dostarczanych za pośrednictwem 
publicznych sieci łączności i 
niezakłóconego dostępu do służb 
ratunkowych w przypadku załamania sieci 
w wyniku katastrofy lub w przypadku 
działania siły wyższej, biorąc pod uwagę 
techniczne trudności w świadczeniu 
takich usług oraz w taki sposób, by nie 
powodować nadmiernego obciążenia lub 
przeszkód w rozwoju innowacyjnych usług 
i zastosowań użytkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie PATS powinno być zarezerwowane dla publicznie dostępnych usług 
telefonicznych oraz usług będących bliskim substytutem tradycyjnych detalicznych usług 
telefonicznych, w przypadku gdy zachodzi ryzyko dezorientacji wśród konsumentów oraz gdy 
uzasadniony jest wysoki poziom ochrony, w tym w odniesieniu do dostępu do służb 
ratunkowych. 

Wydaje się, że użytkownicy nie oczekują dostępu do służb ratunkowych w przypadku usług 
niezależnych od sieci, nie stanowiących tradycyjnych usług telefonicznych lub będących 
bliskim substytutem tradycyjnych usług telefonicznych. Proponowana możliwość służy 
zapewnieniu, że przepis ten nie będzie miał wpływu na te konkretne usługi.
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Poprawka 25
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Użytkownicy końcowi powinni mieć 
możliwość wywołania i dostępu do 
dostępnych służb ratunkowych za 
pośrednictwem każdej usługi telefonicznej 
zdolnej do inicjowania połączenia 
głosowego za pośrednictwem numeru lub 
numerów w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji 
telefonicznej. Służby ratunkowe powinny 
mieć możliwość przyjmowania połączeń 
na numer „112” i odpowiadania na nie co 
najmniej równie sprawnie i skutecznie, jak 
w przypadku połączeń na inne krajowe 
numery alarmowe. Istotne znaczenie ma 
podnoszenie świadomości użytkowników o 
istnieniu numeru „112”. Ma to na celu 
poprawę ochrony i bezpieczeństwa 
obywateli podróżujących po terytorium 
Unii Europejskiej. W tym celu obywatele 
powinni być informowani, że numer „112” 
mogą wykorzystywać jako jeden numer 
alarmowy podczas podróży w każdym 
państwie członkowskim, w szczególności 
poprzez informacje przekazywane w 
międzynarodowych terminalach 
autobusowych, na dworcach kolejowych, 
w portach i portach lotniczych oraz 
informacje zamieszczane w książkach 
telefonicznych, w automatach 
telefonicznych, w materiałach abonenckich 
i rozliczeniach usług. Obowiązek 
dostarczania informacji o lokalizacji 
rozmówców powinien zostać wzmocniony 
w celu poprawy ochrony obywateli Unii 
Europejskiej. W szczególności, operatorzy 
powinny zapewniać, by informacje o 
lokalizacji rozmówców były przekazywane 
służbom ratunkowym w trybie „push”. Aby 
nadążyć za osiągnięciami 
technologicznymi, również tymi, które 

(19) Użytkownicy końcowi powinni mieć 
możliwość wywołania i dostępu do 
dostępnych służb ratunkowych za 
pośrednictwem każdej usługi telefonicznej 
zdolnej do inicjowania i otrzymywania 
połączenia głosowego za pośrednictwem 
numeru lub numerów w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji 
telefonicznej. Służby ratunkowe powinny 
mieć możliwość przyjmowania połączeń 
na numer „112” i odpowiadania na nie co 
najmniej równie sprawnie i skutecznie, jak 
w przypadku połączeń na inne krajowe 
numery alarmowe. Istotne znaczenie ma 
podnoszenie świadomości użytkowników o 
istnieniu numeru „112”. Ma to na celu 
poprawę ochrony i bezpieczeństwa 
obywateli podróżujących po terytorium 
Unii Europejskiej. W tym celu obywatele 
powinni być informowani, że numer „112” 
mogą wykorzystywać jako jeden numer 
alarmowy podczas podróży w każdym 
państwie członkowskim, w szczególności 
poprzez informacje przekazywane w 
międzynarodowych terminalach 
autobusowych, na dworcach kolejowych, 
w portach i portach lotniczych oraz 
informacje zamieszczane w książkach 
telefonicznych, w automatach 
telefonicznych, w materiałach abonenckich 
i rozliczeniach usług. Obowiązek 
dostarczania informacji o lokalizacji 
rozmówców powinien zostać wzmocniony 
w celu poprawy ochrony obywateli Unii
Europejskiej. W szczególności, operatorzy 
powinny zapewniać, by informacje o 
lokalizacji rozmówców były przekazywane 
służbom ratunkowym w trybie „push”. 
Takie środki powinny gwarantować 
użytkownikom bezpieczeństwo, nie 
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umożliwiają coraz bardziej precyzyjną 
lokalizację rozmówców, Komisja powinna 
mieć możliwość przyjmowania 
technicznych środków wykonawczych dla 
zapewnienia skutecznego wdrażania 
numeru „112” we Wspólnocie z korzyścią 
dla obywateli Unii Europejskiej.

powinny jednak stanowić 
niesprawiedliwego obciążenia dla 
usługodawców ani hamować ewolucji lub 
rozwoju usług i zastosowań użytkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne włączenie do tekstu słów „i otrzymywania” wyjaśnia, że dotyczy to jedynie 
odpowiednich usług, nie zaś nowych i niezależnych od sieci usług, które nie obejmują 
tradycyjnych usług telefonicznych ani usług będących bliskim substytutem tradycyjnych usług 
telefonicznych, wobec których użytkownicy zdają się nie mieć oczekiwań w zakresie dostępu 
do służb ratunkowych.

Poprawa środków ochrony użytkowników nie powinna hamować innowacji ani stanowić 
niesprawiedliwego i nieuzasadnionego obciążenia dla usługodawców.  

Poprawka 26
Piia-Noora Kauppi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Transmisja telewizyjna jest linearną 
usługą audiowizualną zdefiniowaną w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia [….] 2007 r. w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych, która 
jest realizowana przez dostawcę usług 
medialnych w celu równoczesnego 
oglądania programów na podstawie 
rozkładu programów; dostawca usług 
medialnych może dostarczyć wiele audio 
lub audiowizualnych rozkładów (kanałów). 
Prawne obowiązki upowszechniania „must 
carry” mogą mieć zastosowanie, lecz 
wyłącznie w przypadku określonych 
kanałów nadawczych zapewnianych przez 
określonych dostawców usług medialnych. 

(24) Transmisja telewizyjna jest linearną 
usługą audiowizualną zdefiniowaną w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia [….] 2007 r. w sprawie 
medialnych usług audiowizualnych, która 
jest realizowana przez dostawcę usług 
medialnych w celu równoczesnego 
oglądania programów na podstawie 
rozkładu programów; dostawca usług 
medialnych może dostarczyć wiele audio 
lub audiowizualnych rozkładów (kanałów). 
Prawne obowiązki upowszechniania „must 
carry” mogą mieć zastosowanie, lecz 
wyłącznie w przypadku określonych 
kanałów nadawczych zapewnianych przez 
określonych dostawców usług medialnych. 
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Państwa członkowskie powinny podać 
jasne uzasadnienie obowiązków „must 
carry” w przepisach prawa krajowego dla 
zapewnienia, że takie obowiązki są 
przejrzyste, proporcjonalne i właściwie 
określone. W tym względzie zasady „must 
carry” powinny być konstruowane w 
sposób przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności w 
zależności od zmian technologicznych i 
rynkowych oraz zapewnienia, że są one w 
dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. W związku z 
szybkimi zmianami technologii i 
warunków rynkowych taki przegląd 
należałoby przeprowadzać co najmniej raz 
na trzy lata i wymagałby on konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Jeden lub więcej niż jeden kanał nadawczy 
może być uzupełniony usługami mającymi 
na celu poprawę dostępności dla 
użytkowników niepełnosprawnych takimi, 
jak usługa wideotekstu, usługa 
wyświetlania napisów, dźwiękowego opisu 
obrazu, języka migowego.

Państwa członkowskie powinny podać 
jasne uzasadnienie obowiązków „must 
carry” w przepisach prawa krajowego dla 
zapewnienia, że takie obowiązki są 
przejrzyste, proporcjonalne i właściwie 
określone. W tym względzie zasady „must 
carry” powinny być konstruowane w 
sposób przewidujący wystarczające środki 
zachęcające do efektywnego inwestowania 
w infrastrukturę. Zasady „must carry” 
należy poddawać okresowemu przeglądowi 
dla zachowania ich aktualności w 
zależności od zmian technologicznych i 
rynkowych oraz zapewnienia, że są one w 
dalszym ciągu proporcjonalne do celów, 
które należy osiągnąć. W związku z 
szybkimi zmianami technologii i 
warunków rynkowych taki przegląd 
należałoby przeprowadzać co najmniej co 
osiemnaście miesięcy i wymagałby on 
konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Jeden lub 
więcej niż jeden kanał nadawczy może być 
uzupełniony usługami mającymi na celu 
poprawę dostępności dla użytkowników 
niepełnosprawnych takimi, jak usługa 
wideotekstu, usługa wyświetlania napisów, 
dźwiękowego opisu obrazu, języka 
migowego.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy sieci kablowych w wielu krajach nadal podlegają licznym obowiązkom 
upowszechniania „must carry”. Są oni poszkodowani z powodu niespójnego i w dalszym 
ciągu niepełnego wykonania art. 31 w zakresie obowiązujących ram.  Propozycja Komisji 
dotycząca okresowego przeglądu wszystkich obowiązków upowszechniania „must carry” 
może zostać poparta, jednak okres trzech lat między przeglądami jest zbyt długi i powinny one 
mieć miejsce częściej - co osiemnaście miesięcy. 
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Poprawka 27
Piia-Noora Kauppi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Przy określaniu szczegółowych zasad 
dotyczących formy i procedur mających 
zastosowanie przy zgłaszaniu naruszeń 
bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę 
okoliczności naruszenia, w tym zbadać, 
czy dane osobowe były zabezpieczone 
poprzez zakodowanie lub za pomocą 
innych środków skutecznie 
ograniczających prawdopodobieństwo 
maskowania tożsamości lub innych form 
wykorzystania danych niezgodnie z 
prawem. W tych zasadach i procedurach 
należy ponadto uwzględnić uzasadnione 
interesy organów powołanych do
egzekwowania prawa, w przypadkach gdy 
przedwczesne ujawnienie mogłoby 
niepotrzebnie utrudnić badanie
okoliczności naruszenia.

(32) Przy określaniu szczegółowych zasad 
dotyczących formy i procedur mających 
zastosowanie przy zgłaszaniu naruszeń 
bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę 
okoliczności naruszenia, w tym zbadać, 
czy dane osobowe były zabezpieczone 
poprzez zakodowanie lub za pomocą 
innych środków skutecznie
ograniczających prawdopodobieństwo 
maskowania tożsamości lub innych form 
wykorzystania danych niezgodnie z 
prawem. Te zasady i procedury nie 
powinny utrudniać badania okoliczności 
naruszenia przez organy egzekwowania 
prawa;

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenie końcowe jest najsłabszym ogniwem sieci i dlatego powinno być dobrze chronione. 
Użytkownicy końcowi powinni zrozumieć zagrożenia, na jakie są narażeni podczas 
korzystania z internetu, pobierania oraz wykorzystywania programów komputerowych lub 
nośników do przechowywania danych. Użytkownicy końcowi powinni być świadomi 
istniejącego ryzyka i podejmować odpowiednie działania w celu ochrony należących do nich 
urządzeń końcowych. Państwa członkowskie powinny wspierać szerzenie świadomości w tej 
dziedzinie.
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Poprawka 28
Piia-Noora Kauppi

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 końcowych urządzeń przed 
wirusami i programami szpiegowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 4.

Poprawka 29
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa określa prawa 
użytkowników końcowych i 
odpowiadające im obowiązki 
przedsiębiorstw udostępniających 
publicznie dostępne sieci i usługi łączności 
elektronicznej. W odniesieniu do 
zapewnienia świadczenia usługi 
powszechnej w środowisku rynków 
otwartych i konkurencyjnych, niniejsza 
dyrektywa definiuje minimalny zestaw 
usług określonej jakości, do których mają 
dostęp wszyscy użytkownicy końcowi, po 
cenie przystępnej w świetle konkretnych 
warunków krajowych, bez naruszania 
konkurencji. Niniejsza dyrektywa również 
ustanawia obowiązki dotyczące 
zapewnienia pewnych usług 
obowiązkowych.

2. Niniejsza dyrektywa określa prawa 
użytkowników końcowych i 
odpowiadające im obowiązki 
przedsiębiorstw udostępniających 
publicznie dostępne sieci i usługi łączności 
elektronicznej. W odniesieniu do 
zapewnienia świadczenia usługi 
powszechnej w środowisku rynków 
otwartych i konkurencyjnych, niniejsza 
dyrektywa definiuje minimalny zestaw 
usług określonej jakości, do których mają 
dostęp wszyscy użytkownicy końcowi, po 
cenie przystępnej w świetle stanu 
technologii i konkretnych warunków 
krajowych, bez naruszania konkurencji.
Niniejsza dyrektywa również ustanawia 
obowiązki dotyczące zapewnienia 
pewnych usług obowiązkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi zagwarantować powszechne usługi oraz wypełnianie przez usługodawców 
zobowiązań w tym zakresie. 

Poprawka 30
Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo spełniło 
wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski 
o stacjonarne podłączenie do publicznej 
sieci telefonicznej. 

1. Państwa członkowskie dopilnują, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo spełniło 
wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski 
o stacjonarne podłączenie do publicznej 
sieci telefonicznej lub o podłączenie do 
sieci telefonii komórkowej.
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Or. en

Poprawka 31
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tak zapewnione podłączenie powinno
umożliwiać komunikację głosową, 
faksową i przesyłanie danych z szybkością 
pozwalającą na funkcjonalny dostęp do 
Internetu, przy uwzględnieniu 
przeważających technologii 
wykorzystywanych przez większość 
abonentów oraz technologicznych 
możliwości zastosowań.

2. Tak zapewnione podłączenie musi 
umożliwiać komunikację głosową, 
faksową i przesyłanie danych z szybkością 
pozwalającą na funkcjonalny dostęp do 
Internetu, przy uwzględnieniu 
przeważających technologii 
wykorzystywanych przez większość 
abonentów oraz technologicznych 
możliwości zastosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 6.

Poprawka 32
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnują, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo spełniło 
wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski 
o dostarczanie usługi telefonicznej za 
pośrednictwem podłączeń do sieci, o 
których mowa w ust. 1, pozwalających na 

3. Państwa członkowskie dopilnują, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo spełniło 
wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski 
o dostarczanie usługi telefonicznej za 
pośrednictwem podłączeń do sieci, o 
których mowa w ust. 1, pozwalających na 
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inicjowanie i otrzymywanie wywołań 
krajowych i międzynarodowych oraz 
wywołań do służb ratunkowych za 
pośrednictwem numeru „112”.

komunikację głosową, faksową i 
przesyłanie danych z szybkością 
pozwalającą na funkcjonalny dostęp do 
Internetu, przy uwzględnieniu 
dominujących technologii 
wykorzystywanych przez większość 
abonentów oraz technologicznej 
wykonalności zastosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 6.

Poprawka 33
Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnują, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo spełniło 
wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski 
o dostarczanie usługi telefonicznej za 
pośrednictwem podłączeń do sieci, o 
których mowa w ust. 1, pozwalających na 
inicjowanie i otrzymywanie wywołań 
krajowych i międzynarodowych oraz 
wywołań do służb ratunkowych za 
pośrednictwem numeru „112”.

3. Państwa członkowskie dopilnują, aby co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo spełniło 
wszystkie racjonalnie uzasadnione wnioski 
o dostarczanie usługi telefonicznej i 
przekazywania danych za pośrednictwem 
podłączeń do sieci, o których mowa w ust. 
1, pozwalających na inicjowanie i 
otrzymywanie wywołań krajowych i 
międzynarodowych, a także przesyłanie i 
otrzymywanie danych oraz wywołań do 
służb ratunkowych za pośrednictwem 
numeru „112”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić nie tylko usługi telefoniczne, ale także usługi w zakresie przekazywania 
danych.
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Poprawka 34
Piia-Noora Kauppi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuły 18 - 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 18 i 19. Skreśla się art. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Wstępny wybór i wybór dostawcy stanowią ważne narzędzie wzmocnienia konkurencji i 
zapewniają wszystkim konsumentom dostęp do usług łączności.

Poprawka 35
Piia-Noora Kauppi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnują, by w 
przypadku zawierania umów między 
abonentami a przedsiębiorstwami 
udostępniającymi usługi i/lub sieci 
łączności elektronicznej, abonenci 
otrzymywali, z wyprzedzeniem, przed 
zawarciem umowy regularnie po jej 
zawarciu, informacje o ich obowiązkach 
związanych z przestrzeganiem praw 
autorskich i pokrewnych. Nie naruszając 
dyrektywy 2000/31/WE o handlu 
elektronicznym, dotyczy to także 
obowiązku informowania abonentów o 
najbardziej powszechnych aktach 
naruszeń i ich prawnych konsekwencjach.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Poprawka 36
Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
użytkownikom końcowym i konsumentom 
dostępność przejrzystych, 
porównywalnych, odpowiednich i 
aktualnych informacji o stosowanych 
cenach i taryfach oraz o standardowych 
warunkach odnoszących się do dostępu do 
i korzystania z usług określonych w art. 4, 
5, 6 i 7, zgodnie z przepisami załącznika II.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
użytkownikom końcowym i konsumentom 
dostępność przejrzystych, 
porównywalnych, odpowiednich i 
aktualnych informacji o stosowanych 
cenach i taryfach oraz o standardowych 
warunkach, zgodnie z przepisami 
załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość jest kluczowa dla wszystkich usług telekomunikacyjnych, a informacje powinny 
być publikowane w przystępnej formie.



PE406.058v01-00 14/20 AM\723093PL.doc

PL

Poprawka 37
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
dostępności publicznie dostępnych usług 
telefonicznych dostarczanych za 
pośrednictwem publicznych sieci łączności 
w przypadku załamania sieci w wyniku 
katastrofy lub działania siły wyższej. 
Państwa członkowskie dopilnują, by 
przedsiębiorstwa świadczące publicznie 
dostępne usługi telefoniczne podejmowały 
wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki w 
celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu 
do służb ratunkowych.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
wypełniania przez usługodawców ich 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej, w szczególności dzięki 
dostępności publicznie dostępnych usług 
telefonicznych dostarczanych za 
pośrednictwem publicznych sieci 
łączności, szczególnie w przypadku 
załamania sieci w wyniku katastrofy lub 
działania siły wyższej. Państwa 
członkowskie dopilnują, by 
przedsiębiorstwa świadczące publicznie 
dostępne usługi telefoniczne podejmowały 
wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki w 
celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu 
do służb ratunkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 6.

Poprawka 38
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnują, by 
przedsiębiorstwa świadczące usługi 

2. Państwa członkowskie dopilnują, by 
przedsiębiorstwa świadczące usługi 
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inicjowania krajowego i/lub 
międzynarodowego wywołania za 
pośrednictwem numeru lub numerów 
istniejących w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji 
telefonicznej umożliwiały dostęp do służb 
ratunkowych.

inicjowania i otrzymywania krajowego 
i/lub międzynarodowego wywołania za 
pośrednictwem numeru lub numerów 
istniejących w krajowym lub 
międzynarodowym planie numeracji 
telefonicznej umożliwiały dostęp do służb 
ratunkowych, w zakresie, w jakim jest to 
technicznie wykonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 1.

Poprawka 39
Bernhard Rapkay

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 
minimalnego okresu umownego, krajowe 
organy regulacyjne dopilnują, by warunki i 
procedury rozwiązania umowy nie miały 
mają zniechęcającego wpływu na zmianę 
dostawców usług. 

6. Krajowe organy regulacyjne dopilnują, 
by minimalny czas trwania umów oraz 
warunki i procedury rozwiązania umowy 
nie miały zniechęcającego wpływu na 
zmianę dostawców usług.

Or. en

Poprawka 40
Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zadbają o to, by 
minimalny czas trwania umów 
zawieranych między abonentami i 
przedsiębiorstwami o świadczenie usług  
łączności elektronicznej nie przekraczał 
dwunastu miesięcy.

Or. en

Poprawka 41
Piia-Noora Kauppi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” w 
odniesieniu do transmitowania określonych 
telewizyjnych i radiowych kanałów i usług 
dostępu na przedsiębiorstwa podlegające 
ich jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania audycji radiowych i 
telewizyjnych wśród ogółu obywateli, w 
przypadku gdy znacząca liczba 
użytkowników końcowych takich sieci 
wykorzystuje je jako swój główny sposób 
odbierania audycji radiowych i 
telewizyjnych. Takie obowiązki nakłada 
się jedynie w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych z interesem ogółu, wyraźnie i 
szczegółowo określonych przez każde 
państwo członkowskie w prawie 
krajowym, i muszą być proporcjonalne i 
przejrzyste.

1. Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” w 
odniesieniu do transmitowania określonych 
telewizyjnych i radiowych kanałów i usług 
dostępu na przedsiębiorstwa podlegające 
ich jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania audycji radiowych i 
telewizyjnych wśród ogółu obywateli, w 
przypadku gdy znacząca liczba 
użytkowników końcowych takich sieci 
wykorzystuje je jako swój główny sposób 
odbierania audycji radiowych i 
telewizyjnych. Takie obowiązki nakłada 
się jedynie w przypadkach koniecznych do 
zrealizowania jasno określonych celów 
związanych z interesem ogółu, wyraźnie i 
szczegółowo określonych przez każde 
państwo członkowskie w prawie 
krajowym, i muszą być proporcjonalne i 
przejrzyste.

Obowiązki, o których mowa w pierwszym 
akapicie podlegają przeglądowi 

Obowiązki, o których mowa w pierwszym 
akapicie podlegają przeglądowi 
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przeprowadzanemu przez państwa 
członkowskie najpóźniej w ciągu roku od , 
za wyjątkiem przypadków, w których 
państwa członkowskie przeprowadziły taki 
przegląd w ciągu dwóch poprzednich lat.

przeprowadzanemu przez państwa 
członkowskie najpóźniej w ciągu roku od 
[termin wykonania aktu zmieniającego].

Państwa członkowskie dokonają przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry” co najmniej raz na trzy lata.

Państwa członkowskie dokonają przeglądu 
obowiązków upowszechniania „must 
carry” co najmniej co osiemnaście 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 3.

Poprawka 42
Bernhard Rapkay

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20 – litera b)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie składają Komisji 
i Urzędowi coroczne sprawozdanie 
dotyczące podjętych środków i postępu w 
kierunku poprawy międzyoperacyjności 
oraz korzystania z i dostępu do usług 
łączności elektronicznej i urządzeń 
końcowych przez użytkowników 
niepełnosprawnych.

3. Państwa członkowskie składają Komisji 
coroczne sprawozdanie dotyczące 
podjętych środków i postępu w kierunku 
poprawy międzyoperacyjności oraz 
korzystania z i dostępu do usług łączności 
elektronicznej i urządzeń końcowych przez 
ogół użytkowników, a w szczególności 
przez użytkowników niepełnosprawnych.
Należy należycie uwzględnić cele 
polityczne i zasady regulacyjne 
ustanowione w art. 8 dyrektywy 
2002/21/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by użytkownicy, w tym użytkownicy niepełnosprawni, użytkownicy w 
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podeszłym wieku i użytkownicy ze szczególnymi potrzebami społecznymi czerpali maksymalne 
korzyści z wyboru, ceny i jakość usług. 

Poprawka 43
Piia-Noora Kauppi

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, nieuprawnionego 
ujawnienia lub dostępu do danych 
osobowych, które nie stały się nieczytelne 
z powodu zastosowania technologicznych 
środków i które są przekazywane, 
przechowywane lub przetwarzane w inny 
sposób podczas  świadczenia publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej 
we Wspólnocie, co może przynieść 
znaczne szkody abonentom, dostawca 
świadczący publicznie usługi łączności 
elektronicznej,  abonentom, których dane 
osobowe zostały ujawnione, bez zbędnej 
zwłoki powiadamia o takim naruszeniu 
zainteresowanego abonenta i krajowy 
organ regulacyjny, w miejscu, w którym 
znajduje się siedziba dostawcy.
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.

Or. en
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Uzasadnienie

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Poprawka 44
Piia-Noora Kauppi

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 
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 
Urzędem ds. Europejskiego Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwanym dalej 
„Urzędem”), zainteresowanymi 
podmiotami, Europejskim 
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych i 
opinią publiczną, przyjmuje 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. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 20.
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2.2 Standardowe taryfy z 
wyszczególnieniem elementów, które 
zostały uwzględnione w każdej pozycji
taryfy (np. opłaty za dostęp, opłaty za 
wszelkiego rodzaju formy korzystania, 
opłaty za konserwację) wraz ze 
szczegółowymi opłatami za obowiązujące 
standardowe upusty oraz specjalne i 
systemy taryf przeznaczone dla 
określonych odbiorców. 

2.2 Standardowe taryfy z 
wyszczególnieniem pełnej ceny usługi 
będącej przedmiotem umowy, co jest 
uwzględniane w każdej pozycji taryfy (np. 
opłaty za dostęp, opłaty za wszelkiego 
rodzaju formy korzystania, opłaty za 
konserwację) wraz ze szczegółowymi 
opłatami za obowiązujące standardowe 
upusty oraz specjalne i systemy taryf 
przeznaczone dla określonych odbiorców.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić,  że konsumenci kontrolują własne wydatki i nie są oni wprowadzani w błąd w 
sytuacji dokonywania zakupu, należy jasno przedstawić pełną cenę usługi będącej 
przedmiotem umowy.
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