
PA\712898PL.doc PE402.918v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2007/0248(COD)

17.3.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i 
związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników 
oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie 
(WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reino Paasilinna



PE402.918v01-00 2/23 PA\712898PL.doc

PL

PA_Legam



PA\712898PL.doc 3/23 PE402.918v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji 
COM(2007)0698 w sprawie zmiany istniejących dyrektyw w sprawie usługi powszechnej i 
praw konsumentów w ramach rewizji ram UE w zakresie sieci łączności elektronicznej i 
usług.

Prawdziwe społeczeństwo informacyjne umożliwi uczestnictwo każdego obywatela poprzez 
dostęp do technologii i wiedzy przy zachowaniu swobody wyboru. Powstanie społeczeństwa 
informacyjnego niesie z sobą nowe obszary odpowiedzialności dla tych, którzy zajmują się 
informacją i komunikacją oraz nowe sposoby, w jakie obywatele, zwłaszcza należący do 
szczególnie wrażliwych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne, żyjące samotnie 
lub będące w trudnej sytuacji społecznej, itd.), korzystać mogą ze swoich praw, 
umożliwiających im pełne korzystanie z upowszechnienia nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych; Dlatego też państwa członkowskie powinny, przy 
wsparciu Komisji, pomagać w zapewnieniu lepszej dostępności technologii dla obywateli 
oraz gwarantować, że technologia odpowiada potrzebom społeczeństwa.

Projekt Komisji ma na celu i) wzmocnienie i poprawę ochrony konsumentów i praw 
użytkowników w dziedzinie łączności elektronicznej; oraz ii) zwiększenie ochrony 
prywatności osób i ich danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża przekonanie, że te środki mogą wzmocnić 
zaufanie konsumentów i użytkowników do usług łączności elektronicznej Mogłyby się 
przyczynić do lepszego wykorzystania tych usług, a w związku z tym do rozwoju 
wszechobecnego społeczeństwa informacyjnego. Aby lepiej zrealizować te cele, 
sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje zmianę wniosku Komisji w następujący 
sposób.

 Obowiązki upowszechniania „must carry”: W perspektywie nowych platform i 
usług oraz, aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie dostępu dla widzów 
i słuchaczy do linearnych i nielinearnych usług, o ile ma to zastosowanie, należy 
rozszerzyć zakres "must-carry" na medialne usługi audiowizualne. Nie należy 
wyłączać ze statusu "must-carry" usług kierowanych do poszczególnych grup 
(napisy), jak również dodatkowych usług kierowanych do szerokiej publiczności 
(radiotekst, teletekst, informacja o programach). (punkt preambuły 24). Art. 1 – pkt. 
19 zmieniający art. 31 - ust. 1, podpunkt 1 dyrektywy o usłudze powszechnej

 Zapewnienie wyboru i celów usługi powszechnej; rozwój konkurencji: Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość określenia i zastosowania warunków w 
odniesieniu do dostawców usług powszechnych na poziomie hurtowym w przypadku, 
gdy konkurencja zapewnia wybór i realizację celów usługi powszechnej na poziomie 
detalicznym. (Art. 1 – punkt  5 – litera a (nowa) zmieniający art. 8 – ust. 1 
dyrektywy w sprawie usługi powszechnej; Art 1 – punkt 7 zmieniający Art 9 – ust 4 
dyrektywy w sprawie usługi powszechnej); Ponadto organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość zapobiegania działaniom uniemożliwiającym wejście konkurencji i 
opóźniającym jej rozwój w okresie przejściowym, kiedy to środki dotyczące poziomu 
hurtowego nie weszły jeszcze w życie. (Art 1 –punkt (10) –  litera aa (nowa)
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włączenie art 17 – ust 1a (nowy) do dyrektywy w sprawie usługi powszechnej.

 Wyraźne informowanie konsumentów o ograniczeniach dotyczących korzystania 
z usług, aplikacji i urządzeń: Konsumenci muszą być wyraźnie poinformowani o 
wszelkich ograniczeniach nałożonych przez ich dostawcę usługi lub stronę trzecią 
dotyczących dostępu/korzystania z usług, treści czy aplikacji, jak również 
ograniczeniach dotyczących ich urządzeń (telefon, który nie działa z kartą SIM innego 
operatora itp.) Jest to szczególnie ważne w przypadku ofert specjalnych i pakietów 
promocyjnych, kiedy atrakcyjna cena często podlega pewnym warunkom i 
restrykcjom. (Art 1 – punkt 12 zmieniający art. 20 – ust 2 –lit b dyrektywy w sprawie 
usługi powszechnej; Art 1 – punkt (12) zmieniający Art 20 – ust 5 dyrektywy w 
sprawie usługi powszechnej)

 Przejrzystość i informacja o taryfach: Konsumenci muszą być wyraźnie 
informowani o stosowanych cenach/taryfach. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
ofert specjalnych, zestawów promocyjnych, ofert zryczałtowanych itp., kiedy to 
konsumenci mają często trudności z wyodrębnieniem cen poszczególnych usług. Art 
1 – punkt (12) zmieniający Art. 21  ust.  4 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej)

 Równorzędny dostęp dla niepełnosprawnych konsumentów: Z zadowoleniem 
przyjmuje się nowe przepisy Komisji na rzecz użytkowników niepełnosprawnych. 
Jednak obowiązek zapewnienia informacji o równorzędnym dostępnie dla 
niepełnosprawnych użytkowników końcowych musi być wzmocniony. (Art 1 – punkt 
13 – litera a zmieniający Art. 22  ust. 1 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej)

 Neutralność sieciowa: Zasada neutralności sieci odnosi się do szerokopasmowych 
sieci bez ograniczeń w zakresie typu urządzeń, jakie mogą być podłączane, 
dopuszczalnych sposobów łączności, treści, stron lub platform oraz gdy komunikacja 
nie jest nierozsądnie obniżana przez inne strumienie łączności. Należy bardziej 
podkreślić zasadę neutralności sieci we wniosku. (Art 1 – punkt 13 – litera b 
zmieniający Art. 22  ust. 3 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej)

 Dostęp do służb ratowniczych: Państwa członkowskie powinny zagwarantować, że 
dostęp do służb ratunkowych jest zapewniony na całym ich obszarze, w tym w 
regionach oddalonych i peryferyjnych. (Art 1 – punkt 14 zmieniający Art. 23 ust. 4 
dyrektywy w sprawie usługi powszechnej)

 Przenoszenie numerów: Rzeczywiście konieczne jest przenoszenie numerów w
najkrótszym czasie, jednakże jeden dzień roboczy jest terminem trudnym do 
zrealizowania. Odpowiednia poprawka sugeruje więc maksymalny okres 3 dni na 
zmianę operatora. (Art 1 – punkt 18 zmieniający Art. 30 ust. 4 dyrektywy w sprawie 
usługi powszechnej)

 Łamanie bezpieczeństwa, utrata danych osobowych: Powiadamianie abonentów o 
każdym naruszeniu może spowodować niepotrzebne zamieszanie dla konsumentów. 
Krajowe organy regulacyjne powinny zadecydować czy zagrożenie bezpieczeństwa i 
jego potencjalne konsekwencje są na tyle poważne, że istnieje potrzeba działań 
prewencyjnych i informowania abonentów lub opinii publicznej. Proponuje się 
również mechanizm współpracy i obowiązek raportowania. (Art 2 – punkt 3 – litera 
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b zmieniający Art. 4 ust. 3 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej)
 Niepożądane wiadomości: Należy poszerzyć zakres niepożądanych wiadomości i 

objąć nim niepożądane wiadomości tekstowe SMS. (Art. 2 – punkt  4 – litera a 
(nowa) zmieniający art. 13 – ust. 1 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej;

 Poprawki techniczne: i) Procedura komitologii: Nawet w przypadku pilnej sytuacji 
Parlament musi mieć możliwość zbadania projektu środków wykonawczych; 
Współpraca instytucji jest jednakże konieczna dla jak najszybszego przyjęcia środków 
wdrażających. Dlatego też proponuje się usunięcie odwołania do procedury pilnej, a 
poprawka do punktu preambuły wzmacnia obowiązek współpracy między 
instytucjami. (punkt preambuły 39). Art 1 – punkt 12 zmieniający Art. 21 ust. 6 
dyrektywy w sprawie usługi powszechnej) Art 1 - punkt 13 - litera (b)
wprowadzający Art 22 - ust 3 do dyrektywy w sprawie usługi powszechnej; Art 1 –
punkt 16 zmieniający Art. 26 ust. 7 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej; Art 1 
– punkt 16 zmieniający Art. 28 ust. 2 dyrektywy w sprawie usługi powszechnej; Art 
1 – punkt 20 wprowadzający Art. 33 ust. 4 do dyrektywy w sprawie usługi 
powszechnej; Art 2 - punkt 3 - litera (b) wprowadzający Art 4 - ust 4 do dyrektywy 
w sprawie praw konsumentów; Art 2 – punkt 7 wprowadzający Art. 15 a ust. 4 do 
dyrektywy w sprawie praw konsumentów) (ii) EECMA Decyzja o ustanowieniu 
EECMA podlega innej procedurze legislacyjnej. Dla spójności sprawozdawca komisji 
opiniodawczej sugeruje skreślenie odwołania do EECMA w niniejszym wniosku. 
(podobnie jak w przypadku procedury pilnej).

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa, którym Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny przypisał 
międzynarodowy kod „3883”, delegowały 
odpowiedzialność administracyjną za 
przestrzeń numerową telefonii 
europejskiej (ETNS) Komitetowi ds. 
Łączności Elektronicznej (ECC) 
Europejskiej Konferencji Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (CEPT). 
Osiągnięcia technologiczne i zmiany 

skreślony
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sytuacji na rynku świadczą o tym, że 
ETNS jest szansą dla rozwoju usług w 
wymiarze europejskim, lecz obecnie jego 
możliwości są ograniczone ze względu na 
całkowicie zbiurokratyzowane wymogi 
proceduralne i brak koordynacji między 
krajowymi organami administracyjnymi. 
W celu wspierania rozwoju ETNS, 
administracja przestrzenią (polegająca na 
przydzielaniu, monitorowaniu i rozwoju) 
powinna zostać przekazana Urzędowi ds. 
Europejskiego Rynku Łączności 
Elektronicznej ustanowionemu na mocy 
rozporządzenia (WE) nr…/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia […], 
zwanemu dalej „Urzędem”. Urząd, w 
imieniu państw członkowskich, którym 
został przypisany kod „3883”, powinien 
zadbać o koordynację z tymi krajami, 
które korzystają z kodu „3883”, lecz nie są 
państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze niski popyt na ten zakres numerów, nie są potrzebne przepisy dotyczące 
zarządzania ETNS na szczeblu europejskim. 

Poprawka 2

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 

(24) Prawne obowiązki upowszechniania 
„must carry” mogą mieć zastosowanie w 
przypadku określonych usług radiowych, 
audiowizualnych usług medialnych 
określonych w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 89/552/WE z dnia 3 
października 1989 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
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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. 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.

administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących świadczenia medialnych 
usług audiowizualnych (dyrektywa o 
medialnych usługach audiowizualnych)1, 
oraz dodatkowych usług zapewnianych 
przez określonych dostawców usług 
medialnych. Państwa członkowskie 
powinny podać jasne uzasadnienie 
obowiązków „must carry” 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.
Uzupełniające usługi obejmują, ale nie 
ograniczają się do usług mających na celu 
poprawę dostępności dla użytkowników 
niepełnosprawnych takich, jak usługa 
wideotekstu, usługa wyświetlania napisów, 
dźwiękowego opisu obrazu, języka 
migowego.

__________
1 Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23.
Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 
2007/65/WE (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27).

Or. en

Uzasadnienie

W perspektywie nowych platform i usług oraz aby umożliwić państwom członkowskim 
zapewnienie dostępu dla widzów i słuchaczy do linearnych i nielinearnych usług, o ile ma to 
zastosowanie, należy rozszerzyć potencjalny zakres niniejszych przepisów na medialne usługi 
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audiowizualne, zgodnie z nową dyrektywą w sprawie medialnych usług audiowizualnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
przejrzystości taryf, wymogów 
dotyczących minimalnej jakości usług, 
skutecznego świadczenia usług numeru 
„112”, skutecznego zapewnienia dostępu 
do numerów i usług, poprawy dostępności 
dla niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych, a także zmian w celu 
dostosowania załączników do postępu 
technicznego lub zmian popytu na rynku. 
Te uprawnienia należy również przyznać w 
celu przyjęcia środków wykonawczych 
dotyczących wymogów w zakresie 
informowania i powiadamiania oraz 
współpracy transgranicznej. Ponieważ są to 
środki o zasięgu ogólnym i mają stanowić 
uzupełnienie niniejszej dyrektywy poprzez 
dodanie nowych elementów innych niż 
istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie 
z procedurą regulacyjną z kontrolą, 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. Jeżeli ze względu na 
niezmiernie pilny charakter sprawy nie 
można zachować terminów procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, 
Komisja powinna mieć możliwość 
skorzystania z procedury pilnej 
przewidzianej w art. 5a ust. 6 tej decyzji.

(39) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
przejrzystości taryf, wymogów 
dotyczących minimalnej jakości usług, 
skutecznego świadczenia usług numeru 
„112”, skutecznego zapewnienia dostępu 
do numerów i usług, poprawy dostępności 
dla niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych, a także zmian w celu 
dostosowania załączników do postępu 
technicznego lub zmian popytu na rynku. 
Te uprawnienia należy również przyznać w 
celu przyjęcia środków wykonawczych 
dotyczących wymogów w zakresie 
informowania i powiadamiania oraz 
współpracy transgranicznej. Ponieważ są to 
środki o zasięgu ogólnym i mają stanowić 
uzupełnienie niniejszej dyrektywy poprzez 
dodanie nowych elementów innych niż 
istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie 
z procedurą regulacyjną z kontrolą, 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. Mając na uwadze, że 
stosowanie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą w normalnym 
terminie mogłoby w niektórych 
wyjątkowych sytuacjach i w przypadku 
spraw o niezwykle pilnym charakterze, 
stanowić przeszkodę w terminowym 
wdrożeniu środków, Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
działać szybko dla zapewnienia 
terminowego przyjęcia tych środków.

Or. en
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Uzasadnienie

Nawet w przypadku pilnych sytuacji Parlament Europejski musi mieć możliwość zbadania 
projektu środków wykonawczych. Jednakże w celu jak najszybszego przyjęcia środków 
wykonawczych konieczna jest współpraca międzyinstytucjonalna.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje następujące
brzmienie:
"1. Państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć jedno lub więcej 
przedsiębiorstw do zagwarantowania 
świadczenia usługi powszechnej 
określonej w art. 4-7 oraz, w przypadkach, 
do których się odnosi, art. 9 ust. 2, tak aby 
pokryć całość terytorium kraju. Państwa 
członkowskie mogą wyznaczać różne 
przedsiębiorstwa lub zespoły 
przedsiębiorstw do świadczenia różnych 
składników usługi powszechnej na 
poziomie hurtowym i/lub detalicznym 
i/lub do pokrycia różnych części 
terytorium kraju".

Or. en

Uzasadnienie
Niniejsza poprawka umożliwia państwom członkowskim określenie i stosowanie warunków w 
odniesieniu do przedsiębiorstw świadczących usługę powszechną na poziomie hurtowym w 
sytuacji, gdy konkurencja zapewni wybór i spełnienie celów usługi powszechnej na poziomie 
detalicznym.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7 - część wprowadzająca
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 9 – ust. 1 do 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W art. 9, ust. 1, 2 i 3 otrzymują 
brzmienie:

7) W art. 9 ust. 1, 2, 3 i 4 otrzymują 
brzmienie:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka techniczna powiązana z poprawką 6 zmieniającą art. 9 ust. 4 dyrektywy 
2002/22/WE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa Członkowskie mogą wymagać 
od przedsiębiorstw obarczonych 
obowiązkiem określonym w art. 4, 5, 6 i 7 
stosowania jednolitych taryf, włączając 
uśrednianie geograficzne usług 
hurtowych lub detalicznych, na całym 
terytorium, z uwzględnieniem warunków 
krajowych lub dostosowania się do 
limitów cenowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia państwom członkowskim określenie i stosowanie warunków w 
odniesieniu do przedsiębiorstw świadczących usługę powszechną na poziomie hurtowym w 
sytuacji, gdy konkurencja zapewni wybór i spełnienie celów usługi powszechnej na poziomie 
detalicznym.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się następujący ustęp 2a:
"2a. Bez uszczerbku dla obowiązków, 
jakie mogą być nałożone na operatorów 
zidentyfikowanych jako posiadający 
znaczną siłę rynkową na danym rynku 
detalicznym zgodnie z ust. 1, krajowe 
organy regulacyjne mogą tymczasowo 
nałożyć obowiązki, o których mowa w ust. 
2, na operatorów zidentyfikowanych jako 
posiadający znaczną siłę rynkową na 
danym rynku hurtowym, w sytuacji gdy 
nałożone zostały, a nie weszły jeszcze w 
życie obowiązki hurtowe w zapewnianiu 
konkurencyjności na rynku detalicznym." 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia organom regulacyjnym zapobieganie działaniom 
uniemożliwiającym wejście konkurencji i opóźniającym jej rozwój w okresie przejściowym, 
kiedy to środki dotyczące poziomu hurtowego nie weszły jeszcze w życie.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) świadczone usługi, oferowane poziomy 
jakości usług, a także określenie czasu
wstępnego podłączenia;

b) świadczone usługi, wszelkie 
ograniczenia dostępu i/lub korzystania z 
niektórych usług i treści, o których mowa 
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w ust. 5, oferowane poziomy jakości usług, 
a także określenie czasu wstępnego 
podłączenia, jak również wszelkie 
ograniczenia dotyczące urządzeń 
końcowych;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci muszą być wyraźnie poinformowani o wszelkich ograniczeniach dotyczących 
korzystania z niektórych usług, jak również o ograniczeniach dotyczących ich urządzeń 
(telefon, który nie działa z kartą SIM innego operatora itp.) Jest to szczególnie ważne w 
przypadku ofert specjalnych i pakietów promocyjnych, kiedy atrakcyjna cena często podlega 
pewnym warunkom i restrykcjom.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 i regularnie po jej 
zawarciu, informacje o wszelkich 
ograniczeniach dostępu i upowszechniania 
zgodnych z prawem treści lub korzystania 
z wszelkich legalnych programów i usług, 
według wyboru abonentów,
wprowadzanych przez dostawcę.

5. 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 i regularnie po jej 
zawarciu, informacje o wszelkich 
ograniczeniach w szczególności 
technicznych i dotyczących cen lub taryf
wprowadzanych przez dostawcę, a 
dotyczących:

a) dostępu, korzystania lub 
upowszechniania wszelkich zgodnych z 
prawem treści;

b) dostępu do wszelkich legalnych 
programów i usług, według wyboru 
abonentów, i/lub
c) zarządzania lub korzystania ze 
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zgodnych z prawem treści, usług lub 
aplikacji w ich urządzeniu końcowym.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci muszą być wyraźnie poinformowani o wszelkich ograniczeniach nałożonych 
przez ich dostawcę usługi lub przez stronę trzecią, dotyczących dostępu/korzystania z usług, 
treści czy aplikacji.

Poprawka 10

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.

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 i 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 w jasnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia przejrzystości informacje udzielane konsumentom muszą być łatwo 
dostępne.
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Niniejszy artykuł stosuje się bez 
uszczerbku dla przepisów wspólnotowych 
dotyczących ochrony konsumentów, w 
szczególności dyrektyw 97/7/WE i 
2005/29/WE oraz przepisów krajowych 
pozostających w zgodzie z prawem 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Celem sprecyzowania, że oprócz szczegółowych przepisów sektorowych stosuje się przepisy 
ogólne dotyczące ochrony konsumentów. Zaproponowana poprawka jest zgodna z tekstem 
zaproponowanym przez Komisję w art. 20 ust. 1.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne miały 
możliwość obligowania przedsiębiorstw 
świadczących usługi łączności 
elektronicznej do dostarczania klientom 
informacji o obowiązujących taryfach w 
czasie i w punkcie zakupu, w celu 
zapewnienia, że klienci są w pełni 
informowani o warunkach cenowych. 

4. Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne miały 
możliwość obligowania przedsiębiorstw 
świadczących usługi łączności 
elektronicznej do dostarczania klientom 
informacji o obowiązujących taryfach w 
czasie i w punkcie zakupu, w celu 
zapewnienia, że klienci są w pełni 
informowani o warunkach cenowych. 
Informacje te zawierają porównanie 
stosowanych taryf za daną elektroniczną 
usługę komunikacyjną, jeżeli usługa jest 
oferowana niezależnie lub jest zawarta w 



PA\712898PL.doc 15/23 PE402.918v01-00

PL

pakiecie z innymi elektronicznymi 
usługami komunikacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci muszą być wyraźnie informowani o stosowanych cenach/taryfach. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku ofert specjalnych, zestawów promocyjnych, ofert 
zryczałtowanych itp., kiedy to konsumenci mają często trudności z wyodrębnieniem cen 
poszczególnych usług.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia użytkownikom 
końcowym korzyści ze spójnego podejścia 
do przejrzystości taryf oraz do dostarczania 
informacji zgodnie z art. 20 ust. 5 we 
Wspólnocie, Komisja może, po konsultacji 
z Urzędem ds. Europejskiego Rynku 
Łączności Elektronicznej, zwanym dalej 
„Urzędem”, podejmować właściwe 
techniczne środki wykonawcze w tym 
obszarze takie, jak określanie metodologii i 
procedur. Te środki, służące wprowadzaniu 
zmian do elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, muszą być przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2 
W razie niezmiernie pilnego charakteru 
sprawy, Komisja powinna mieć możliwość 
skorzystania z procedury pilnej 
przewidzianej, o której mowa w art. 37 
ust. 3.”

6. W celu zapewnienia użytkownikom 
końcowym korzyści ze spójnego podejścia 
do przejrzystości taryf oraz do dostarczania 
informacji zgodnie z art. 20 ust. 5 we 
Wspólnocie Komisja może, po konsultacji 
z [xxx], podejmować właściwe techniczne 
środki wykonawcze w tym obszarze, takie 
jak określanie metodologii i procedur. Te 
środki, służące wprowadzaniu zmian do 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą być przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2

Niniejsza poprawka - odwołanie do 
EECMA przez [xxx], jak również skreślenie 
odwołania do procedury pilnej- ma 
zastosowanie do całego tekstu. Przyjęcie 
jej pociągnie za sobą odpowiednie zmiany 
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w całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

i) Decyzja o ustanowieniu EECMA podlega innej procedurze legislacyjnej. Dla spójności 
sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje skreślenie odwołania do EECMA w niniejszym 
wniosku. ii) Nawet w przypadku pilnej sytuacji Parlament musi mieć możliwość zbadania 
projektu środków wykonawczych. Współpraca instytucji jest jednakże konieczna dla jak 
najszybszego przyjęcia środków wykonawczych.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne po 
uwzględnieniu stanowisk 
zainteresowanych stron, miały możliwość 
wymagać od przedsiębiorstw będących 
dostawcami świadczących publicznie 
dostępnych sieci i/lub usług łączności 
elektronicznej publikowania 
porównywalnych, odpowiednich i 
aktualnych informacji o jakości ich usług 
dla użytkowników końcowych i 
zapewnienia równorzędnego dostępu do 
tych informacji użytkownikom 
niepełnosprawnym. Przed publikacją 
informacje są również dostarczane 
krajowemu organowi regulacyjnemu, na 
jego wniosek.”

1. Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne po 
uwzględnieniu stanowisk 
zainteresowanych stron wymagały od 
przedsiębiorstw będących dostawcami 
publicznie dostępnych sieci i/lub usług 
łączności elektronicznej publikowania 
porównywalnych, odpowiednich i 
aktualnych informacji o jakości ich usług 
dla użytkowników końcowych ze 
szczególnym naciskiem na informacje 
udzielane użytkownikom 
niepełnosprawnym na temat
równorzędnego dostępu. Przed publikacją 
informacje są również dostarczane 
krajowemu organowi regulacyjnemu, na 
jego wniosek.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zwiększa obowiązek zapewnienia informacji o równorzędnym dostępie 
dla użytkowników niepełnosprawnych.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu niedopuszczenia do degradacji 
usług i spowolnienia ruchu w sieciach, 
Komisja, po konsultacji z Urzędem, może 
przyjąć techniczne środki wykonawcze 
dotyczące wymogów w zakresie 
minimalnej jakości usług, którą określa 
krajowy organ regulacyjny, w stosunku do 
przedsiębiorstwa będącego dostawcą 
publicznych sieci łączności. Te środki, 
służące wprowadzaniu zmian do 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą być przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2 W 
razie niezmiernie pilnego charakteru 
sprawy, Komisja powinna mieć możliwość 
skorzystania z procedury pilnej 
przewidzianej, o której mowa w art. 37 
ust. 3.”

3. Państwa członkowskie zapewniają 
przejrzystość i niedyskryminowanie usług 
w sieciach (neutralność sieci). W celu 
niedopuszczenia do degradacji usług i 
spowolnienia ruchu w sieciach, Komisja, 
po konsultacji z [xxx], może przyjąć 
techniczne środki wykonawcze dotyczące 
wymogów w zakresie minimalnej jakości 
usług, którą określa krajowy organ 
regulacyjny, w stosunku do 
przedsiębiorstwa będącego dostawcą 
publicznych sieci łączności. Te środki, 
służące wprowadzaniu zmian do 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą być przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2 

Or. en

Uzasadnienie

Należy bardziej podkreślić zasadę neutralności sieci.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
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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.”

niezbędne kroki 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 konieczne środki w celu 
zapewnienia nieprzerwanego dostępu do 
służb ratunkowych na całym ich 
terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie zagwarantują, że dostęp do służb ratunkowych jest zapewniony na 
całym ich obszarze, w tym w regionach oddalonych i peryferyjnych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Te państwa członkowskie, którym 
Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU) przydzielił 
międzynarodowy kod „3883” powierzają 
Urzędowi wyłączną odpowiedzialność za 
zarządzanie przestrzenią numerową 
telefonii europejskiej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze niski popyt na numerowanie, nie są potrzebne przepisy dotyczące 
zarządzania ETNS na szczeblu europejskim.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja, odbywa się w możliwie 
najkrótszym czasie, nie później niż w ciągu 
jednego dnia roboczego, licząc od 
pierwszego wniosku zgłoszonego przez 
abonenta.

4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja, odbywa się w możliwie 
najkrótszym czasie, nie później niż w ciągu 
trzech dni roboczych, licząc od pierwszego 
wniosku zgłoszonego przez abonenta.

Or. en

Uzasadnienie

Rzeczywiście konieczne jest przenoszenie numerów w najkrótszym czasie, jednak jeden dzień 
roboczy wydaje się okresem trudnym do dotrzymania.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Państwa członkowskie mogą nakładać 
racjonalnie uzasadnione obowiązki 
upowszechniania „must carry” w 
odniesieniu do transmitowania określonych 
radiowych lub audiowizualnych usług 
medialnych i dodatkowych usług na 
przedsiębiorstwa podlegające ich 
jurysdykcji, prowadzące sieci łączności 
elektronicznej wykorzystywane do 
rozpowszechniania radiowych lub 
audiowizualnych usług medialnych wśród 
ogółu obywateli, w przypadku gdy 
znacząca liczba użytkowników końcowych 
takich sieci wykorzystuje je jako swój 
główny sposób odbierania radiowych i 
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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.

audiowizualnych usług medialnych. 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 i muszą być proporcjonalne i 
przejrzyste.

Or. en

Uzasadnienie

i) Należy rozszerzyć zakres tego przepisu na medialne usługi audiowizualne, mając na 
uwadze nowe platformy i usługi. Nie należy wyłączać ze statusu "must-carry" usług 
kierowanych do poszczególnych grup (podpisy), jak również dodatkowych usług kierowanych 
do szerokiej publiczności (radiotekst, teletekst, informacja o programach). iii) Odniesienie do 
prawa krajowego powinno zostać usunięte, ponieważ w niektórych państwach członkowskich 
te cele nie są regulowane prawnie. Również w niektórych państwach członkowskich o 
strukturze federalnej kompetencje do przyjmowania zasad "must-carry" nie podlegają 
ustawodawstwu na poziomie federalnym.

Poprawka 20

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 

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 
krajowy organ regulacyjny. 
Powiadomienie zawiera informacje o 
charakterze naruszenia i jego 



PA\712898PL.doc 21/23 PE402.918v01-00

PL

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.

konsekwencjach i środkach podjętych 
przez dostawcę usług w celu usunięcia 
naruszenia, jak również zaleca środki w 
celu ograniczenia jego ewentualnych 
negatywnych skutków. Krajowe organy 
regulacyjne podejmą decyzję, czy 
dostawca publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej informuje 
abonenta o takim naruszeniu. Komisja 
może, po konsultacji z [xxx], podjąć 
właściwe środki koordynacyjne dla 
zapewnienia spójnego podejścia na 
szczeblu Wspólnoty.
O ile jest to właściwe, dany krajowy organ 
regulacyjny zawiadamia o naruszeniu 
krajowe organy regulacyjne w innych 
państwach członkowskich oraz [xxx[. 
W przypadku, gdy ujawnienie naruszenia 
leży w interesie publicznym, krajowy 
organ regulacyjny może o nim 
poinformować opinię publiczną. 
Co trzy miesiące krajowy organ 
regulacyjny przekazuje Komisji 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Or. en

Uzasadnienie

Powiadamianie abonentów o każdym naruszeniu może spowodować niepotrzebne zamieszanie 
dla konsumentów. Decyzję o tym, czy ryzyko bezpieczeństwa i jego potencjalne konsekwencje 
są wystarczająco poważne, by podjąć działania prewencyjne, należy pozostawić krajowym 
organom regulacyjnym. Komisja monitoruje naruszenia bezpieczeństwa i działania 
podejmowane przez krajowe organy regulacyjne, aby zapobiec szkodliwym konsekwencjom, 
jakie mogą powodować takie naruszenia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 4
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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 [xxx]
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. 

Te środki, służące wprowadzaniu zmian do 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą być przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art.14a ust. 2 W 
razie niezmiernie pilnego charakteru 
sprawy, Komisja powinna mieć możliwość 
skorzystania z procedury pilnej 
przewidzianej, o której mowa w art. 14a 
ust. 3.”

Te środki, służące wprowadzaniu zmian do 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą być przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14a ust. 2.

Niniejsza poprawka - odwołanie do 
EECMA przez [xxx], jak również skreślenie 
odwołania do procedury pilnej- ma 
zastosowanie do całego tekstu. Przyjęcie 
jej pociągnie za sobą odpowiednie zmiany 
w całym akcie.)

Or. en

Uzasadnienie

i) Decyzja o ustanowieniu EECMA podlega innej procedurze legislacyjnej. Dla spójności 
sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje skreślenie odwołania do EECMA w niniejszym 
wniosku. ii) Nawet w przypadku pilnej sytuacji Parlament musi mieć możliwość zbadania 
projektu środków wykonawczych. Współpraca instytucji jest jednakże konieczna dla jak 
najszybszego przyjęcia środków wykonawczych.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
1. Używanie automatycznych systemów 
wywołujących bez ludzkiej ingerencji 
(aparaty wywołujące automatycznie), 
faksów, usługi krótkich wiadomości SMS 
lub poczty elektronicznej do celów 
marketingu bezpośredniego może być 
dozwolone jedynie wobec abonentów, 
którzy uprzednio wyrazili na to zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie niepożądanej komunikacji należy uwzględnić również niepożądane wiadomości 
SMS. 
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