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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Zakres wniosku Komisji 

Niniejszy wniosek legislacyjny dotyczący reformy dostosowuje ramy regulacyjne poprzez 
wzmocnienie niektórych praw konsumentów i użytkowników (w szczególności w celu 
poprawy dostępności i wsparcia społeczeństwa informacyjnego) i zapewnienie, że łączność 
elektroniczna jest godna zaufania, bezpieczna i niezawodna oraz że zagwarantowano w niej 
wysoki poziom ochrony danych osobowych i prywatności jednostek.

2. Stanowisko sprawozdawczyni

Łączność elektroniczna stanowi podstawę gospodarki UE, podczas gdy powszechna 
dostępność do bezpiecznej łączności szerokopasmowej o przystępnej cenie jest zasadniczym 
warunkiem realizacji unijnego potencjału dotyczącego wzrostu i tworzenia nowych miejsc 
pracy.

Artykuł 95 traktatu WE stanowi odpowiednią podstawę prawną, zaś wniosek dotyczący 
dyrektywy jest zgodny z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Ogólnie rzecz biorąc, 
sprawozdawczyni przychyla się do celu, jaki wyznaczono we wniosku Komisji. Wzmocnienie 
niektórych praw konsumentów i użytkowników oraz zagwarantowanie, że łączność 
elektroniczna będzie pewna i godna zaufania oraz zapewni wysoki poziom ochrony danych 
osobowych i prywatności jednostek, stanowią cele o ogromnym znaczeniu. Ponadto 
sprawozdawczyni uważa, że w sytuacji zwiększającego się wyboru na rynkach koniecznie 
należy zagwarantować, iż konsumenci zostaną lepiej poinformowani o warunkach dostawy 
i taryfach, a także będą mogli łatwiej zmienić dostawcę. Zatem sprawozdawczyni podziela 
zaangażowanie Komisji w odniesieniu do potrzeby nowelizacji obowiązującej dyrektywy 
o usłudze powszechnej i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, która ma na 
celu:
– poprawę w zakresie przejrzystości i publikacji informacji dla użytkowników końcowych;
– ułatwienie korzystania z usług łączności elektronicznej i dostępu do nich dla 

użytkowników niepełnosprawnych;
– ułatwienie konsumentom zmiany dostawców usług, między innymi poprzez wzmocnienie 

przepisów dotyczących przenoszenia numeru;
– poprawę w zakresie obowiązków służb ratunkowych;
– zapewnienie podstawowej możliwości podłączenia i jakości usług; 
– wprowadzenie obowiązku zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa, powodujących utratę lub 

sprzeniewierzenie danych osobowych użytkowników;
– wzmocnienie przepisów wykonawczych, dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji, 

które należy przyjąć w porozumieniu z organem, który ma zostać powołany w tym celu;
– wzmocnienie przepisów wykonawczych i dotyczących egzekwowania prawa w celu 

zapewnienia, że na poziomie państw członkowskich dostępne są wystarczające środki do 
zwalczania komunikatów niezamówionych (tzw. spamu);

– unowocześnienie szczególnych przepisów dyrektyw, w celu dostosowania ich do rozwoju 
technologicznego i sytuacji na rynku, polegające między innymi na uchyleniu wielu 
przestarzałych lub zbędnych przepisów.
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Jednak sprawozdawczyni proponuje kilka poprawek zmierzających do ulepszenia ww. 
wniosku, w szczególności mających na celu zapewnienie, że gruntowniej zostaną ujęte 
określone kwestie natury prawnej i społecznej. 
Konkretnie rzecz ujmując, jako że art. 7 dyrektywy o usłudze powszechnej w brzmieniu 
zmienionym wnioskiem Komisji zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia 
szczególnych środków w odniesieniu do użytkowników niepełnosprawnych, 
sprawozdawczyni proponuje poprawkę do art. 9 tej dyrektywy, która ma na celu osiągnięcie 
tego samego skutku, co przepis art. 7, oraz należycie uwzględnia konsumentów 
zidentyfikowanych jako osoby o niskich dochodach, niepełnosprawne lub o szczególnych 
potrzebach społecznych.   
Po drugie, zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie najwyższego poziomu ochrony danych 
osobowych abonentów. W tym celu niewystarczające może okazać się przewidzenie 
nieobowiązkowych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Odpowiednio zgłoszona 
zostaje poprawka do art. 20 dyrektywy o usłudze powszechnej.
Po trzecie, w sytuacji gdy na rynku nie ma przewodników ani technik umożliwiających 
użytkownikom dokonanie niezależnej oceny kosztów, sprawozdawczyni uważa, że nałożenie 
na krajowe organy regulacyjne obowiązku publikacji (przypuszczalnie nieodpłatnej) takich 
przewodników lub technik jest sprzeczne z jednoczesnym zezwoleniem osobom trzecim na 
ich sprzedaż. Z tego względu art. 21 dyrektywy o usłudze powszechnej i punkt 15 preambuły 
aktu zmieniającego powinny ulec zmianie.   
Wreszcie art. 28 dyrektywy o usłudze powszechnej powinien zostać zmieniony w taki sposób, 
żeby decyzje krajowych organów regulacyjnych, w szczególności ograniczające dostęp 
przedsiębiorstw do pozycji na rynku, mogły zawsze podlegać ocenie sądowej.

POPRAWKI

Komisja Prawna 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 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dostępność przejrzystych, aktualnych 
i porównywalnych taryf ma zasadnicze 
znaczenie dla konsumentów na 
konkurencyjnych rynkach, na których 
występuje wielu dostawców oferujących 
usługi. Konsumenci usług łączności 
elektronicznej powinni mieć możliwość 
łatwego porównania cen różnych usług 
oferowanych na rynku, na podstawie 

(15) Dostępność przejrzystych, aktualnych 
i porównywalnych taryf ma zasadnicze 
znaczenie dla konsumentów na 
konkurencyjnych rynkach, na których 
występuje wielu dostawców oferujących 
usługi. Konsumenci usług łączności 
elektronicznej powinni mieć możliwość 
łatwego porównania cen różnych usług 
oferowanych na rynku, na podstawie 
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informacji o taryfach, publikowanych w 
łatwo dostępnej formie. W celu 
umożliwienia im łatwego porównania cen, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
dysponować uprawnieniami do wymagania 
od operatorów większej przejrzystości 
taryf i zapewnienia, że osoby trzecie mają 
prawo do bezpłatnego korzystania z 
publicznie dostępnych taryf 
publikowanych przez przedsiębiorstwa 
świadczące usługi łączności 
elektronicznej. Krajowe organy 
regulacyjne powinny również udostępnić 
cenniki, jeżeli nie zostały one zapewnione 
na rynku. Operatorzy powinni mieć prawo 
do wszelkiego wynagrodzenia z tytułu 
takiego korzystania z taryf, które już 
zostały opublikowane i w związku z tym 
stanowią własność publiczną. 
Użytkownicy powinni być ponadto 
odpowiednio informowani o 
obowiązujących cenach lub o rodzaju 
oferowanych usług przed zakupem usługi, 
w szczególności, gdy z bezpłatnym 
numerem telefonicznym wiążą się 
dodatkowe opłaty. Komisja powinna mieć 
możliwość przyjęcia technicznych środków 
wykonawczych w celu zapewnienia 
użytkownikom końcowym korzyści ze 
spójnego podejścia do przejrzystości taryf 
we Wspólnocie.

informacji o taryfach, publikowanych w 
łatwo dostępnej formie. W celu 
umożliwienia im łatwego porównania cen, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
dysponować uprawnieniami do wymagania 
od operatorów większej przejrzystości 
taryf. Krajowe organy regulacyjne 
powinny również udostępnić cenniki, jeżeli 
nie zostały one zapewnione na rynku. 
Operatorzy powinni mieć prawo do 
wszelkiego wynagrodzenia z tytułu takiego 
korzystania z taryf, które już zostały 
opublikowane i w związku z tym stanowią 
własność publiczną. Użytkownicy powinni 
być ponadto odpowiednio informowani o 
obowiązujących cenach lub o rodzaju 
oferowanych usług przed zakupem usługi, 
w szczególności, gdy z bezpłatnym 
numerem telefonicznym wiążą się 
dodatkowe opłaty. Komisja powinna mieć 
możliwość przyjęcia technicznych środków 
wykonawczych w celu zapewnienia 
użytkownikom końcowym korzyści ze 
spójnego podejścia do przejrzystości taryf 
we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji gdy na rynku nie ma przewodników ani technik umożliwiających użytkownikom 
dokonanie niezależnej oceny kosztów, zasadnicze znaczenie ma podkreślenie roli krajowych
organów regulacyjnych, a nie osób trzecich, które zmierzają do osiągnięcia zysku.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 i 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą, z 
uwzględnieniem warunków krajowych, 
zażądać, aby wyznaczone przedsiębiorstwa 
zagwarantowały konsumentom opcjonalne 
taryfy lub pakiety, które odbiegają od tych, 
które zapewniają na normalnych 
warunkach handlowych, w szczególności 
w celu zadbania o to, żeby osoby z niskimi 
dochodami lub mające szczególne potrzeby 
społeczne nie rezygnowały z dostępu do 
lub korzystania z dostępu do sieci, o której 
mowa w art. 4 ust.1, lub usług określonych 
w art. 4 ust. 3 i art. 5, 6 i 7 objętych 
zakresem obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej i świadczonych przez 
wyznaczone przedsiębiorstwa.

2. Państwa członkowskie żądają, z 
uwzględnieniem warunków krajowych, 
aby wyznaczone przedsiębiorstwa 
zagwarantowały konsumentom opcjonalne 
taryfy lub pakiety, które odbiegają od tych, 
które zapewniają na normalnych 
warunkach handlowych, w szczególności 
w celu zadbania o to, żeby osoby z niskimi 
dochodami lub mające szczególne potrzeby 
społeczne nie rezygnowały z dostępu do 
lub korzystania z dostępu do sieci, o której 
mowa w art. 4 ust.1, lub usług określonych 
w art. 4 ust. 3 i art. 5, 6 i 7 objętych 
zakresem obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej i świadczonych przez 
wyznaczone przedsiębiorstwa.

3. Państwa członkowskie mogą – oprócz 
wszelkich przepisów stanowiących, że 
wyznaczone przedsiębiorstwa mają 
zapewniać specjalne opcje taryfowe lub 
stosować się do limitów cenowych lub 
uśredniania geograficznego, bądź 
podobnych programów – zapewnić
wsparcie konsumentom zidentyfikowanym 
jako osoby o niskich dochodach, 
niepełnosprawne lub o szczególnych 
potrzebach społecznych.

3. Państwa członkowskie zapewniają –
oprócz wszelkich przepisów stanowiących, 
że wyznaczone przedsiębiorstwa mają 
zapewniać specjalne opcje taryfowe lub 
stosować się do limitów cenowych lub 
uśredniania geograficznego, bądź 
podobnych programów – wsparcie 
konsumentom zidentyfikowanym jako 
osoby o niskich dochodach, 
niepełnosprawne lub o szczególnych 
potrzebach społecznych.

Or. en

Uzasadnienie
Artykuł 7 dyrektywy o usłudze powszechnej w brzmieniu zmienionym wnioskiem Komisji 
zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia szczególnych środków w odniesieniu do 
użytkowników niepełnosprawnych. Poprawka ma na celu zagwarantowanie tego samego 
skutku co ten przepis.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera h)
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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 mają zostać podjęte 
przez przedsiębiorstwo zapewniające 
podłączenie i/lub usługi w celu 
zachowania poufności danych osobowych 
abonentów oraz działania, które może ono 
podjąć w związku przypadkami naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności lub 
zagrożeniami i słabymi punktami.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie najwyższej ochrony danych osobowych abonentów ma znaczenie 
zasadnicze. Działania o charakterze nieobowiązkowym mogą nie wystarczyć do osiągnięcia 
tego celu. *

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowe organy regulacyjne zachęcają 
do dostarczania informacji mających na 
celu umożliwienie użytkownikom 
końcowym i konsumentom dokonywania 
niezależnej oceny alternatywnych 
schematów korzystania z usług za pomocą 
przewodników interaktywnych lub 
podobnych technik. Państwa członkowskie 
dopilnują, by krajowe organy regulacyjne 
udostępniały takie przewodniki i techniki, 
jeśli nie są one dostępne na rynku. Osoby 
trzecie mają zapewnioną możliwość 
bezpłatnego korzystania z taryf 
publikowanych przez przedsiębiorstwa 
będące dostawcami sieci łączności 
elektronicznej i/lub usług do celów 
sprzedaży lub udostępniania takich 

3. Krajowe organy regulacyjne zachęcają 
do dostarczania informacji mających na 
celu umożliwienie użytkownikom 
końcowym i konsumentom dokonywania 
niezależnej oceny alternatywnych 
schematów korzystania z usług za pomocą 
przewodników interaktywnych lub 
podobnych technik. Państwa członkowskie 
dopilnują, by krajowe organy regulacyjne 
udostępniały takie przewodniki i techniki, 
jeśli nie są one dostępne na rynku.
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przewodników interaktywnych lub 
podobnych technik.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji gdy na rynku nie ma przewodników ani technik umożliwiających użytkownikom 
dokonanie niezależnej oceny kosztów, nałożenie na krajowe organy regulacyjne obowiązku 
publikacji (przypuszczalnie nieodpłatnej) takich przewodników lub technik jest sprzeczne z 
jednoczesnym zezwoleniem osobom trzecim na ich sprzedaż.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku z osobna krajowe 
organy regulacyjne mają możliwość 
zablokowania dostępu do numerów lub 
usług, gdy jest to uzasadnione 
podejrzeniem oszustwa lub niewłaściwego 
korzystania.

W każdym przypadku z osobna krajowe 
organy regulacyjne mają możliwość 
zablokowania dostępu do numerów lub 
usług, gdy jest to uzasadnione 
podejrzeniem oszustwa lub niewłaściwego 
korzystania. Państwa członkowskie 
zapewniają, że decyzja o zablokowaniu 
dostępu do niektórych numerów lub usług 
podlega ocenie sądowej.

Or. en

Uzasadnienie
Decyzje krajowych organów regulacyjnych, w szczególności ograniczające dostęp 
przedsiębiorstw do pozycji na rynku, powinny zawsze podlegać ocenie sądowej.
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