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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz Wspólnoty 
oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0382)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0244/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
komórkowej za korzystanie z telefonów 
komórkowych podczas podróży 
zagranicznych na terenie Wspólnoty jest 
kwestią niepokojącą krajowe organy 
regulacyjne. Podczas sesji plenarnej 
Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 

(1) Wysoki poziom opłat pobieranych od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
komórkowej za korzystanie z telefonów 
komórkowych podczas podróży 
zagranicznych na terenie Wspólnoty jest 
kwestią niepokojącą krajowe organy 
regulacyjne. Podczas sesji plenarnej 
Europejskiej Grupy Regulatorów w maju 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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2005 r. zwrócono uwagę między innymi na 
następujące fakty: że stawki detaliczne są 
na bardzo wysokim poziomie bez istnienia 
ku temu wyraźnego uzasadnienia; że 
wydaje się to być wynikiem wysokich 
stawek hurtowych pobieranych przez 
operatora odwiedzanej sieci zagranicznej 
oraz – w wielu przypadkach – wynikiem 
wysokich narzutów detalicznych 
nakładanych przez operatora sieci 
macierzystej klienta; że obniżki stawek 
hurtowych często nie znajdują przełożenia 
na poziom klienta detalicznego; oraz że 
między rynkami poszczególnych państw 
członkowskich istnieją silne powiązania.

2005 r. zwrócono uwagę między innymi na 
następujące fakty: że stawki detaliczne są 
na bardzo wysokim poziomie bez istnienia 
ku temu wyraźnego uzasadnienia; że 
wydaje się to być wynikiem wysokich 
stawek hurtowych pobieranych przez 
operatora odwiedzanej sieci zagranicznej 
oraz – w wielu przypadkach – wynikiem 
wysokich narzutów detalicznych 
nakładanych przez operatora sieci 
macierzystej klienta; że obniżki stawek 
hurtowych często nie znajdują przełożenia 
na poziom klienta detalicznego; oraz że 
między rynkami poszczególnych państw 
członkowskich istnieją silne powiązania. 
Mimo że niektórzy operatorzy wprowadzili 
niedawno stawki roamingowe oferujące 
klientom korzystniejsze warunki, istnieją 
przesłanki wskazujące, że ceny nadal nie 
odzwierciedlają w sposób właściwy 
kosztów.

Poprawka 2
PUNKT 13 PREAMBUŁY

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

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

Uzasadnienie

Trwająca w ostatnich miesiącach dyskusja doprowadziła do podniesienia świadomości 
operatorów. Wydaje się, że przemysł przewiduje już regulację cen. W związku z tym dalsza 
zwłoka jest nieuzasadniona.

Poprawka 3
PUNKT 15 A PREAMBUŁY (nowy)
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(15a) Na poziomie hurtowym żaden 
operator sieci przyjmującej nie powinien 
mieć możliwości pobierania od innego 
operatora opłat wyższych niż wspomniana 
maksymalna wysokość stawek za minutę 
połączenia. Na poziomie detalicznym 
należy także wprowadzić taryfę niższą lub 
równą maksymalnej wysokości stawek za 
minutę połączenia („eurotaryfa”), którą 
klienci będą mogli wybrać w dowolnej 
chwili i łączyć z dowolnym istniejącym 
pakietem taryfowym dla usług krajowych.

Uzasadnienie

Wprowadzenie opłaty opcjonalnej z tytułu maksymalnej wysokości stawek za minutę 
połączenia – zamiast regulowania całego rynku detalicznego – chroni konsumenta, 
pozostawiając przemysłowi miejsce na wprowadzanie innowacji w zakresie nowych pakietów 
taryfowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. W związku z wymogami 
dotyczącymi przejrzystości, zobowiązującymi przemysł do dostarczania konsumentowi 
informacji cenowych, konsumenci będą mieli możliwość dokonywania świadomego wyboru 
spośród różnych ofert na rynku.

Poprawka 4
PUNKT 18 PREAMBUŁY

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

(18) Maksymalne wysokości stawek 
powinny być ustalone z uwzględnieniem 
stosownych elementów składających się na 
realizację i odbieranie połączenia w 
roamingu międzynarodowym (w tym 
kosztów ogólnych, sygnalizacji, 
inicjowania, tranzytu i zakończenia 
połączenia). Ze względu na znikome 
różnice w kosztach świadczenia usług 
roamingu międzynarodowego z tytułu 
połączeń wykonywanych lub odbieranych 
w obrębie kraju odwiedzanego, do lub z 
kraju macierzystego klienta bądź do lub z 
kraju trzeciego, należy stosować jednolity 
współczynnik do obliczania maksymalnej 
wysokości stawki hurtowej.

Poprawka 5
PUNKT 19 PREAMBUŁY 
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(19) Maksymalna wysokość stawki za 
połączenie realizowane w roamingu 
międzynarodowym na poziomie hurtowym 
powinna być obliczana na podstawie 
średniej stawki minutowej za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej określonej 
dla operatorów o znaczącej pozycji 
rynkowej, ponieważ stawki takie są już 
przedmiotem nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z ramami regulacyjnymi łączności 
elektronicznej z 2002 r., a zatem powinny 
być ustalane na podstawie kosztów. Biorąc 
pod uwagę specyfikę rynku usług 
kończenia połączeń w indywidualnych 
publicznych sieciach telefonii komórkowej 
oraz transgraniczny charakter roamingu 
międzynarodowego, stawki te stanowią 
także stabilną bazę dla regulacji, 
odzwierciedlając strukturę kosztów w 
sieciach telefonii komórkowej w całej 
Wspólnocie. Średnia stawka za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej stanowi wiarygodny punkt 
odniesienia dla głównych składników 
kosztów na poziomie hurtowym, a zatem 
skalkulowanie maksymalnej wysokości 
stawki hurtowej na podstawie 
odpowiedniej wielokrotności takiej 
średniej stawki za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej powinno gwarantować 
zwrot rzeczywistych kosztów świadczenia 
regulowanych usług roamingu.

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

Uzasadnienie

Istnieją dowody, że w większości państw członkowskich krajowe organy regulacyjne 
regulowały stawki za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR) jako średnią 
stawek w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu. Podstawa ta wydaje się zatem mniej 
podatna na manipulację niż uwzględnianie wyłącznie stawek w godzinach szczytu.

Poprawka 6
PUNKT 20 PREAMBUŁY

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

stawki mającej zastosowanie do 
opcjonalnej eurotaryfy powinno stanowić 
dla klientów korzystających z roamingu 
gwarancję, iż nie zostaną obciążeni 
wygórowaną opłatą za wykonanie 
połączenia realizowanego w roamingu 
regulowanym, jednocześnie pozostawiając 
operatorom macierzystym wystarczający 
margines umożliwiający różnicowanie 
swojej oferty dla klientów.

Poprawka 7
PUNKT 20 A PREAMBUŁY (nowy)

(20a) Dla zwiększenia konkurencji na 
rynku międzynarodowych usług 
bezprzewodowej transmisji danych oraz 
dla zapewnienia konsumentom 
przejrzystych i porównywalnych opłat za 
nowe usługi, takie jak wiadomości 
multimedialne (MMS), zdalny internet i 
zdalna telewizja, operatorzy macierzyści 
powinny mieć obowiązek oferowania, 
oprócz eurotaryfy, łącznej miesięcznej 
stawki ryczałtowej obejmującej wszystkie 
usługi roamingu międzynarodowego i 
transmisji danych oferowane przez 
operatora macierzystego. Stawka 
ryczałtowa powinna dać konsumentom 
możliwość porównywania pakietów 
taryfowych w całej Europie, a przez to 
umożliwić im wybór spośród szerszego 
kręgu operatorów macierzystych.

Uzasadnienie

Sprawozdawca akceptuje ogólne stanowisko Komisji, że według obecnych informacji (np. 
ocena wpływu) regulacja cen międzynarodowych usług transmisji danych wykraczałaby poza 
zakres niniejszego rozporządzenia. Istnieją jednak silne przesłanki świadczące o tym, że rynek 
transmisji danych nie funkcjonuje prawidłowo. Wprowadzenie ogólnoeuropejskiej stawki 
ryczałtowej umożliwiłoby porównywanie pakietów taryfowych konsumentom w całej Unii 
Europejskiej. Poprawiłoby to konkurencję na rynku i doprowadziło do ewentualnego spadku 
cen transmisji danych w roamingu.



PE 384.334v01-00 10/30 PR\649863PL.doc

PL

Poprawka 8
PUNKT 21 PREAMBUŁY

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

skreślony

Poprawka 9
PUNKT 22 PREAMBUŁY

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

skreślony

Poprawka 10
PUNKT 23 PREAMBUŁY

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

skreślony
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Poprawka 11
PUNKT 26 PREAMBUŁY

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

(26) Aby poprawić przejrzystość 
informacji o wysokości stawek 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
połączeń w roamingu, a także wysyłanie i 
odbieranie danych na terytorium 
Wspólnoty oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu w 
podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii komórkowej powinni umożliwić 
swoim klientom łatwy dostęp do informacji 
o wysokości stawek, jakie obowiązują ich 
podczas pobytu w danym państwie 
członkowskim; informacje takie powinny 
być udostępniane nieodpłatnie. Informacje 
te powinny obejmować opłaty za 
wykonywanie i odbieranie połączeń 
głosowych oraz wysyłanie i odbieranie 
danych w każdej z dostępnych sieci 
odwiedzanych w danym państwie 
członkowskim. W informacjach należy 
podkreślić różnice między stawkami w 
godzinach szczytu a stawkami poza 
godzinami szczytu, a także wszelkie inne 
czasowe zmiany. W ciągu godziny od 
momentu znalezienia się w innym 
państwie członkowskim klient 
korzystający z roamingu powinien mieć 
możliwość otrzymania od swojego 
operatora macierzystego automatycznej 
wiadomości SMS – lub innej odpowiedniej 
usługi w przypadku klientów z 
upośledzeniami wzroku – zawierającej 
spersonalizowane informacje cenowe 
dotyczące stawek za wykonywanie i 
odbieranie połączeń oraz wysyłanie i 
odbieranie danych przez klienta w 
odwiedzanym państwie członkowskim.
Należy umożliwić klientom przełączenie 
się w dowolnej chwili między trybem 
„push” (automatyczna wiadomość SMS) a 
trybem „pull” (SMS na życzenie).
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Poprawka 12
PUNKT 26 A PREAMBUŁY (nowy)

(26a) W imię przejrzystości operatorzy 
mają także obowiązek udzielania 
informacji o wysokości stawek 
roamingowych przy zawieraniu umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych 
oraz okresowego informowania swoich 
klientów o aktualnej wysokości tych 
stawek i powiadamiania ich w przypadku 
istotnych zmian. W szczególności 
operatorzy macierzyści powinni 
dostarczać klientom pełnych informacji o
warunkach dotyczących eurotaryfy oraz 
łącznej miesięcznej stawki ryczałtowej w 
regularnych odstępach oraz w takim 
samym zakresie, w jakim informuje się 
klientów o współistniejących taryfach 
roamingowych. Operatorzy macierzyści 
powinni również informować klientów, 
jak przełączyć się do jednego z 
obowiązkowych planów taryfowych.

Poprawka 13
PUNKT 27 PREAMBUŁY

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

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

odzyskania tych kosztów na rynku 
hurtowym. Krajowe organy regulacyjne 
powinny przekazywać wyniki takiego 
monitoringu Komisji co sześć miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Należy dostarczyć 
oddzielnych informacji na temat klientów 
biznesowych, klientów usług 
abonamentowych i klientów usług w 
przedpłacie. Co 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna 
publikować sprawozdanie o rozwoju 
sytuacji w UE. Krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, by 
użytkownicy telefonii komórkowej mieli 
dostęp do bieżących informacji o 
stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 14
PUNKT 31 A PREAMBUŁY (nowy)

(31a) Regulacja cen na poziomie 
hurtowym powinna ustać, jeżeli zaistnieje 
dobrze funkcjonująca giełda wymiany 
minut i/lub bitów w roamingu.

Uzasadnienie

Dobrze funkcjonująca giełda anonimowej wymiany minut i/lub bitów w roamingu stworzyłaby 
jednakowe reguły gry dla wszystkich operatorów, niedyskryminujące mniejszych operatorów 
lub operatorów będących ze sobą w bezpośredniej konkurencji. W takiej sytuacji pułap cen 
hurtowych, którego cel jest ten sam, nie będzie dłużej potrzebny.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólny mechanizm, zwany zasadą
europejskiego rynku wewnętrznego, 
mający na celu zapewnienie, aby 
użytkownicy publicznych sieci telefonii 
komórkowej podczas podróży wewnątrz 
Wspólnoty nie byli obciążani 
wygórowanymi opłatami za usługi

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

roamingu międzynarodowego przy 
wykonywaniu połączeń oraz ich 
odbieraniu, a tym samym gwarantujący 
wysoki poziom ochrony konsumenta przy 
zachowaniu zasad konkurencji między 
operatorami telefonii komórkowej oraz 
utrzymaniu zachęt do innowacji i 
dostarczania konsumentom większego 
wyboru. W rozporządzeniu określono 
zasady dotyczące opłat, jakie mogą być 
pobierane przez operatorów telefonii 
komórkowej za świadczenie usług 
roamingu międzynarodowego dla połączeń 
głosowych inicjowanych i zakończonych 
wewnątrz Wspólnoty, mające zastosowanie 
zarówno do opłat pobieranych między 
operatorami sieci na poziomie hurtowym, 
jak i do opłat pobieranych przez operatora 
macierzystego na poziomie detalicznym.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Niniejsze rozporządzenie określa 
zasady mające na celu zwiększenie 
przejrzystości cen i poprawę dostarczania 
informacji o taryfach użytkownikom 
międzynarodowych usług roamingowych, 
w tym usług transmisji danych.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA (D)

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

(d) „połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym” oznacza połączenie 
głosowe telefonii komórkowej 
wykonywane lub odbierane przez klienta 
korzystającego z roamingu, inicjowane lub 
odbierane w sieci odwiedzanej i 
zakończone w publicznej sieci 
telefonicznej wewnątrz Wspólnoty;
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Poprawka 18
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 A (nowy)

W celu świadczenia międzynarodowych 
usług roamingowych każdy operator 
macierzysty ma dostęp oraz korzysta z 
naziemnych publicznych sieci telefonii 
komórkowej usytuowanych w innych 
państwach członkowskich niż sieć 
macierzysta.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 4 TYTUŁ

Opłaty detaliczne za wykonywanie 
połączeń realizowanych w roamingu 
regulowanym

Opłaty detaliczne za wykonywanie i 
odbieranie połączeń realizowanych w 
roamingu regulowanym

Poprawka 20
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

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

Z zastrzeżeniem art. 5, całkowita wysokość 
opłaty detalicznej, bez podatku VAT, którą 
operator macierzysty może pobrać od 
swojego klienta korzystającego z roamingu 
za wykonanie połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekroczyć [x %]
odpowiedniej maksymalnej opłaty 
hurtowej za takie połączenie, określonej 
zgodnie z załącznikiem I. Za odbierane 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym operator macierzysty nie 
pobiera od klientów korzystających z 
roamingu opłat przekraczających jedną 
trzecią maksymalnej opłaty detalicznej 
stosowanej do wykonywanych połączeń 
roamingowych. Maksymalne opłaty, o 
których mowa w niniejszym artykule, 
obejmują wszelkie składniki stałe związane 
z realizowaniem połączeń w roamingu 
regulowanym, np. opłaty za zainicjowanie 
połączenia czy opłaty aktywacyjne.

Przedstawione w niniejszym artykule 
maksymalne opłaty mają zastosowanie do 
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eurotaryfy, którą do swoich usług musi 
włączyć każdy operator macierzysty. 
Klienci mogą w dowolnym momencie 
wybierać eurotaryfę lub z niej rezygnować 
i za takie zmiany nie nakłada się 
dodatkowych opłat czy kar ani warunków 
czy ograniczeń na istniejące elementy 
umowy.  Eurotaryfa może być łączona z 
dowolnym pakietem taryfowym.

Uzasadnienie
Wprowadzenie regulowanej standardowej opcjonalnej taryfy zamiast regulowania całego 
rynku detalicznego chroni konsumenta, pozostawiając przemysłowi miejsce na wprowadzanie 
innowacji w zakresie nowych pakietów taryfowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. W związku z wymogami dotyczącymi przejrzystości, zobowiązującymi przemysł 
do dostarczania konsumentowi informacji cenowych, konsumenci będą mieli możliwość 
dokonywania świadomego wyboru spośród różnych ofert na rynku.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Oprócz eurotaryfy określonej w ust. 1 
wszyscy operatorzy macierzyści oferują 
zrównoważoną całościową miesięczną 
stawkę zryczałtowaną, do której nie 
stosuje się żaden pułap. Stawki ryczałtowe 
obejmują  międzynarodowe roamingowe 
usługi łączności głosowej i transmisji 
danych (w tym wiadomości SMS i MMS) 
na terenie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Sprawozdawca akceptuje ogólne stanowisko Komisji, że według obecnych informacji (np. 
ocena wpływu) regulacja cen międzynarodowych usług transmisji danych wykraczałaby poza 
zakres niniejszego rozporządzenia. Istnieją jednak silne przesłanki świadczące o tym, że rynek 
transmisji danych nie funkcjonuje prawidłowo. Wprowadzenie ogólnoeuropejskiej stawki 
ryczałtowej umożliwiłoby porównywanie pakietów taryfowych konsumentom w całej Unii 
Europejskiej.  Poprawiłoby to konkurencję na rynku i doprowadziło do ewentualnego spadku 
cen transmisji danych w roamingu.

Poprawka 22



PR\649863PL.doc 17/30 PE 384.334v01-00

PL

ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

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

Przepisy art. 4 wchodzą w życie w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z art. 10 ust. 5

Uzasadnienie

Trwająca w ostatnich miesiącach dyskusja doprowadziła do podniesienia świadomości 
operatorów. Wydaje się, że przemysł przewiduje już regulację cen. W związku z tym dalsze 
opóźnienie jest nieuzasadnione.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 6

Artykuł 6
Opłaty detaliczne za odbieranie połączeń 
w roamingu na terytorium Wspólnoty

skreślony

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

Poprawka 24
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. Każdy operator macierzysty 
zobowiązany jest na żądanie swojego 
klienta korzystającego z roamingu udzielić 
mu zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych 
za wykonywanie i odbieranie połączeń 

1. Każdy operator macierzysty 
zobowiązany jest na żądanie swojego 
klienta korzystającego z roamingu udzielić 
mu zindywidualizowanych informacji 
taryfowych na temat stawek detalicznych 
za wykonywanie i odbieranie połączeń, 
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przez danego klienta w odwiedzanym 
państwie członkowskim.

wysyłanie i odbieranie wiadomości 
tekstowych i multimedialnych oraz inne 
międzynarodowe roamingowe usługi 
transmisji danych przez danego klienta w 
odwiedzanym państwie członkowskim.

Poprawka 25
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Klient ma prawo zażądać takich 
informacji ustnie podczas rozmowy przez 
telefon komórkowy lub poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej SMS, w każdym 
przypadku kierując swoje żądanie pod 
numer wskazany do tego celu przez 
operatora macierzystego, i może 
zdecydować, czy informacje mają mu 
zostać przekazane podczas tej samej 
rozmowy, czy też w wiadomości SMS (w 
tym ostatnim przypadku powinno to 
nastąpić bez zbędnej zwłoki).

skreślony

Poprawka 26
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. W ciągu godziny od momentu 
znalezienia się w innym państwie 
członkowskim klient korzystający z 
roamingu powinien mieć możliwość 
otrzymania od swojego operatora 
macierzystego automatycznej wiadomości 
SMS – lub innej odpowiedniej usługi w 
przypadku klientów z upośledzeniami 
wzroku – zawierającej spersonalizowane 
informacje cenowe dotyczące stawek za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie i odbieranie wiadomości 
tekstowych i multimedialnych oraz 
wszelkich innych usług transmisji danych 
przez klienta w każdej sieci odwiedzanego 
państwa członkowskiego. Należy 
umożliwić klientom przełączenie się w 
dowolnej chwili między trybem „push” 
(automatyczna wiadomość SMS 
informująca o cenach) a trybem „pull” 
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(SMS informujący o cenach na życzenie).

Poprawka 27
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona będzie nieodpłatnie, 
przy czym dotyczy to zarówno złożenia 
żądania, jak i przekazania informacji.

3. Usługa informacyjna, o której mowa 
powyżej, świadczona jest nieodpłatnie.

Poprawka 28
ARTYKUŁ 7 USTĘP 4

4. Zindywidualizowane informacje 
taryfowe, o których mowa w niniejszym 
artykule, oznaczają informacje o opłatach 
pobieranych zgodnie z planem taryfowym, 
z którego korzysta dany klient, za 
wykonywanie i odbieranie połączeń w 
dowolnej sieci odwiedzanej w państwie 
członkowskim, w którym klient ten 
korzysta z usługi roamingu.

skreślony

Poprawka 29
ARTYKUŁ 7 USTĘP 5

5. Operator macierzysty zobowiązany jest 
udzielać nowym klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Operator taki ma 
także obowiązek okresowo informować 
swoich klientów o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych oraz 
– dodatkowo – powiadamiać ich 
każdorazowo w przypadku istotnej zmiany 
tych opłat.

5. Operator macierzysty zobowiązany jest 
udzielać nowym klientom pełnych 
informacji o wysokości obowiązujących 
opłat roamingowych podczas zawierania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Operator taki ma 
także obowiązek okresowo informować 
swoich klientów o aktualnej wysokości 
obowiązujących opłat roamingowych oraz 
– dodatkowo – powiadamiać ich 
każdorazowo w przypadku istotnej zmiany 
tych opłat. Oparator bezzwłocznie 
dostarcza każdemu klientowi 
wyczerpujących informacji na temat 
warunków korzystania z eurotaryfy 
określonych w art. 4 ust. 1 oraz 
równoważonej całościowej miesięcznej 
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stawki zryczałtowanej określonej w art. 4 
ust. 2; objaśnia również jak podłączyć się 
do każdej z tych dwu obowiązkowych 
taryf.

Poprawka 30
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych 
i hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej i transmisji danych, w tym usług 
przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) 
i wiadomości multimedialnych (MMS),
zwłaszcza w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty, i na życzenie 
Komisji przekazują jej wyniki swoich 
obserwacji.

6. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług roamingu 
dla łączności głosowej, zwłaszcza w 
najbardziej oddalonych regionach 
Wspólnoty, i na życzenie Komisji, co sześć 
miesięcy od momentu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, przekazują jej 
wyniki swoich obserwacji. Należy 
dostarczyć oddzielnych informacji na 
temat klientów biznesowych, klientów 
usług abonamentowych i klientów usług w 
przedpłacie.
Na podstawie sprawozdań krajowych 
organów regulacyjnych oraz z 
uwzględnieniem opinii Europejskiego 
Organu Nadzoru, w ciągu 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi i Radzie analizę opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
roamingowe we Wspólnocie. Jeżeli 
międzynarodowe opłaty detaliczne za 
usługi roamingowe nie zmaleją znacznie 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z procedurą 
regulacyjno-kontrolną przewidzianą w 
art. 13 ust. 2 Komisja przyjmuje dla   
stawek za połączenia z i między sieciami 
komórkowymi współczynnik, o którym 
mowa w załączniku I. 

Poprawka 31
ARTYKUŁ 8 USTĘP 6 A (nowy)
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6a. Krajowe organy regulacyjne śledzą 
zmiany wysokości opłat detalicznych i 
hurtowych za świadczenie klientom 
korzystającym z roamingu usług w 
zakresie wiadomości tekstowych (SMS) i 
innych usług transmisji danych, oraz co 
sześć miesięcy od momentu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, 
przekazują Komisji wyniki swoich 
obserwacji. Należy dostarczyć oddzielnych 
informacji na temat klientów 
biznesowych, klientów usług 
abonamentowych i klientów usług w 
przedpłacie. 
Na podstawie sprawozdań krajowych 
organów regulacyjnych, w ciągu 18 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi i Radzie 
analizę opłat detalicznych i hurtowych za 
międzynarodowe roamingowe usługi 
transmisji danych we Wspólnocie. Jeżeli 
międzynarodowe opłaty za 
międzynarodowe roamingowe usługi
transmisji danych nie zmaleją znacznie po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, Komisja bada potrzebę 
rozporządzenia zmniejszającego opłaty za 
dostarczanie wyżej wspomnianych usług i 
w razie potrzeby przedstawia dotyczący go 
wniosek. 

Poprawka 32
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie. W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia bądź możliwości 
ich uchylenia, w świetle rozwoju sytuacji 
rynkowej i z uwzględnieniem sytuacji w 

Komisja dokona przeglądu funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia i złoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie przed upływem dwóch lat od 
wejścia rozporządzenia w życie.  W swoim 
sprawozdaniu Komisja przedstawi 
uzasadnienie konieczności utrzymania 
przepisów rozporządzenia, przydatności 
wprowadzenia postanowień dotyczących 
taryf kraju, z którego wykonywane jest 
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zakresie konkurencji. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw 
członkowskich oraz krajowych organów 
regulacyjnych z wnioskiem o przekazanie 
informacji, które zostaną jej dostarczone 
bez zbędnej zwłoki.

połączenie i możliwości ich uchylenia, w 
świetle rozwoju sytuacji rynkowej i z 
uwzględnieniem sytuacji w zakresie 
konkurencji i w odniesieniu do obecności 
lub nieobecności dobrze funkcjonującej 
giełdy wymiany minut i/lub bitów w 
roamingu. W tym celu Komisja może 
zwrócić się do państw członkowskich oraz 
krajowych organów regulacyjnych z 
wnioskiem o przekazanie informacji, które 
zostaną jej dostarczone bez zbędnej 
zwłoki.

Poprawka 33
ZAŁĄCZNIK I

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym, 
o których mowa w art. 3

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym, 
o których mowa w art. 3 i 4

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za 
zrealizowanie zainicjowanego w tej 
odwiedzanej sieci połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekraczać, w 
ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej 
średniej stawce za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej, opublikowanej 
zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez:

Całkowita wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora sieci macierzystej klienta 
korzystającego z roamingu za 
zrealizowanie zainicjowanego w tej 
odwiedzanej sieci połączenia w roamingu 
regulowanym, nie może przekraczać, w 
ujęciu minutowym, kwoty odpowiadającej 
średniej stawce za zakończenie połączenia 
w sieci komórkowej, opublikowanej 
zgodnie z art. 10 ust. 3, pomnożonej przez 
współczynnik [y] dla wszystkich połączeń 
wykonywanych do publicznej sieci 
telefonicznej, bez względu na to czy 
odbywają się one w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, czy w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

a) współczynnik dwa – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim, w którym umiejscowiona 
jest odwiedzana sieć, lub
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b) współczynnik trzy – w przypadku 
realizowanego w roamingu regulowanym 
połączenia z numerem należącym do 
publicznej sieci telefonicznej w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
umiejscowiona jest odwiedzana sieć.

Maksymalne opłaty, o których mowa w 
niniejszym załączniku, obejmują wszelkie 
składniki stałe, np. opłaty za 
zainicjowanie połączenia.

Poprawka 34
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (1) LITERA (A)

(a) „krajowa średnia ważona stawka za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej” oznacza średnią ze stawek za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej stosowanych przez 
poszczególnych operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej, ważoną liczbą 
aktywnych abonentów każdego z takich 
operatorów;

(a) „krajowa średnia ważona stawka za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej” oznacza średnią ze stawek za 
zakończenie połączenia w sieci 
komórkowej stosowanych przez 
poszczególnych operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej, ważoną sumą minut w 
godzinach szczytu u każdego z takich 
operatorów;

Poprawka 35
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (1) LITERA (B)

(b) „stawka operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej za zakończenie połączenia w 
sieci komórkowej” oznacza średnią opłatę 
minutową (obejmującą opłaty za 
zainicjowanie połączenia), skalkulowaną 
dla trzyminutowego połączenia w 
godzinach szczytu, podawaną bez podatku 
VAT i wyrażoną w walucie krajowej 
danego państwa członkowskiego, za 
zestawianie połączeń głosowych 
kierowanych do jego sieci telefonii 
komórkowej, stosowaną przez każdego 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej, 
ustalonej zgodnie z metodyką 
zatwierdzoną przez krajowy organ 

(b) „stawka operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej za zakończenie połączenia w 
sieci komórkowej” oznacza średnią opłatę 
minutową (obejmującą opłaty za 
zainicjowanie połączenia), skalkulowaną 
na podstawie średniej stawki (tj. średnie 
stawki w godzinach szczytu i poza 
godzinami szczytu) dla trzyminutowego 
połączenia, podawaną bez podatku VAT i 
wyrażoną w walucie krajowej danego 
państwa członkowskiego, za zestawianie 
połączeń głosowych kierowanych do jego 
sieci telefonii komórkowej, stosowaną 
przez każdego operatora o znaczącej 
pozycji rynkowej, ustalonej zgodnie z 
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regulacyjny; metodyką zatwierdzoną przez krajowy 
organ regulacyjny;

Poprawka 36
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (1) LITERA (D)

(d) „liczba aktywnych abonentów 
operatora o znaczącej pozycji rynkowej” 
oznacza sumę liczby aktywnych 
abonentów własnych każdego operatora 
o znaczącej pozycji rynkowej oraz liczby 
aktywnych abonentów wszystkich 
pozostałych operatorów telefonii 
komórkowej, wykorzystujących sieć 
danego operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej do zakończenia rozmów 
telefonicznych kierowanych do ich 
abonentów;

skreślony

Poprawka 37
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (1) LITERA (E)

(e) „liczba aktywnych abonentów” 
oznacza liczbę aktywnych abonentów 
telefonii komórkowej (użytkowników 
usługi pre-paid i usługi abonamentowej), 
ustaloną zgodnie z metodyką zatwierdzoną 
przez dany krajowy organ regulacyjny.

skreślony

Poprawka 38
ZAŁĄCZNIK II PUNKT (2)

(2) Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, 
publikowana zgodnie z art. 10 ust. 3, 
stanowi średnią z krajowych średnich 
ważonych stawek za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej; średnia ta 
sama jest ważona łączną liczbą aktywnych 
abonentów w poszczególnych państwach 
członkowskich. Średnia ta obliczana jest

(2) Średnia stawka za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej, 
publikowana zgodnie z art. 10 ust. 3, 
stanowi średnią z krajowych średnich 
ważonych stawek za zakończenie 
połączenia w sieci komórkowej; średnia ta 
sama jest ważona na podstawie informacji 
określonych w ust. 3 poniżej, które zostały 
przekazane Komisji przez krajowe organy 
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na podstawie informacji określonych w 
ust. 3 poniżej, które zostały przekazane 
Komisji przez krajowe organy regulacyjne 
na podstawie wniosku wystosowanego 
zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 4.

regulacyjne na podstawie wniosku 
wystosowanego zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 
4.



PE 384.334v01-00 26/30 PR\649863PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Możliwość korzystania z aparatów komórkowych w czasie podróży obywateli 
wspólnotowych z kraju ojczystego za granicę jest kluczowym elementem specyfiki 
wewnętrznego rynku telekomunikacji komórkowej w Europie. Istniejący obecnie rynek 
usług roamingowych charakteryzuje się oczywistymi nieprawidłowościami stanowiącymi dla 
obywateli barierę w użytkowaniu telefonów komórkowych przy przejazdach z terytorium 
jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Oczywiste jest, że proponowany przez Komisję projekt rozporządzenia w sprawie usług 
roamingowych w ramach wspólnotowych sieci publicznych darzony jest przez nas szerokim 
poparciem. Dostrzegamy jednakże konieczność wprowadzenia usprawnień z zakresu 
przejrzystości cenowej na rzecz konsumentów, w celu zapewnienia tymże możliwości 
dokonywania świadomych wyborów, a także ustanowienia na rzecz operatorów sieci 
komórkowych sprawiedliwych ram działania w celu usprawnienia konkurencji 
wewnętrznego rynku usług roamingowych.

Parlament Europejski szanuje obawy Komisji związane z regulowaniem poziomu cen usług 
międzynarodowego komórkowego przekazu danych na podstawie obecnie dostępnych 
informacji na temat tego sektora rynkowego, w szczególności w kontekście braku właściwej 
oceny wpływu. Parlament pragnie jednakże wskazać na ważką konieczność dokonywania 
bliższej oceny i monitoringu wspomnianego segmentu rynkowego, co związane jest 
z postrzeganymi istotnymi dowodami istnienia odnośnych wypaczeń rynkowych.

I. Wypaczenia rynkowe

1. Bardzo wysokie ceny

Poziom cen związanych z usługami komunikacji w roamingu za pośrednictwem sieci 
komórkowych waha się od wysokiego do częstokroć przesadnego. Pomimo iż to 
w szczególności opłaty detaliczne osiągają poziom nieuzasadnienie wysoki, również 
i w przypadku usług hurtowych mówić można o nakładaniu przez operatorów sieci, 
szczególnie mniejszych, opłat znacznie przewyższających koszty ponoszone przez 
operatorów sieci przyjmującej, a tym samym zniekształcaniu uczciwej konkurencji.

2. Brak przejrzystości

Obywatele europejscy odczuwają potrzebę komunikacji o niezakłóconej jakości. Biorąc pod 
uwagę, ze około 80% obywateli UE posiada telefon komórkowy, a w niektórych krajach 
wartość ta przekracza 100% (Portugalia 117,1%, Wielka Brytania 116,3%, Włochy 123,2%)1, 
wspomniana konieczność wydaje się oczywista. Przejrzyste mechanizmy naliczania opłat 

  
1 Dane z 4. kwartału roku 2005.

 Źródło: Credit Suisse, analiza przedstawiona przez prof. Gerpotta.
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są więc niezbędne. Na poziomie B-to-B (kontakty pomiędzy jednostkami gospodarczymi) 
przejrzystość winna zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Na poziomie 
B-to-C (kontakty z konsumentami) główny cel wiąże się z zapewnieniem odbiorcom 
kompletnych i porównywalnych informacji z zakresu cen w celu umożliwienia im dokonania 
świadomego wyboru.

II. Niedogodności związane z nieodpowiednio funkcjonującym wewnętrznym rynkiem 
telekomunikacyjnym

1. Rozmijanie się z celami strategii lizbońskiej

Głównym celem agendy lizbońskiej jest uczynienie z Unii Europejskiej do roku 2010 
najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. W marcu 2005 roku 
Rada Europejska wezwała Komisję, Radę oraz państwa członkowskie do wznowienia kroków 
na rzecz sprostania postanowieniom strategii lizbońskiej poprzez skupienie się na wzroście 
gospodarczym i stopie zatrudnienia. Właściwie funkcjonujący rynek pracy mógłby zwiększyć 
poziom wzrostu, a także stanowić odpowiedni bodziec dla rozwijania konkurencyjności 
europejskiej gospodarki. W celu zapewnienia światowej konkurencyjności rynku 
europejskiego konieczne jest ustanowienie nieskrępowanego barierami dynamicznie 
rozwijającego się rynku wewnętrznego. Nieuzasadniona wysokość cen powstrzymująca 
klientów od posługiwania się posiadanymi przez nich aparatami stanowi niewątpliwą 
przeszkodę dla wewnętrznego rynku usług.

2. Nieupowszechnianie wewnętrznego rynku opartego na społeczeństwie wiedzy

Rynek usług telefonii komórkowej, jako część szerszego rynku usług społeczeństwa 
informacyjnego, obejmuje nie tylko telefonię głosową, lecz również zapewnianie innego 
rodzaju usług komunikacyjnych nowej generacji. Technologie takie jak VOIP, sieci 3G, GPS, 
Wi-Fi, zdalny dostęp do internetu i telewizji, a także nowe aparaty umożliwiające komórkowy 
przekaz danych na szeroką skalą stanowią obiecujące rozwiązania, które nie powinny być 
hamowane przez brak popytu wynikający z cen zaporowych.

3. Brak samoregulacji

Samoregulacja rozumiana jest jako negocjowanie i wyznaczanie przez operatorów oraz 
stowarzyszenia wytycznych na szczeblu wspólnotowym. Operatorzy zobowiązani byliby do 
gwarantowania istotnych obniżek cen z zakresu usług detalicznych i hurtowych. Wydaje się, 
ze tego typu rozwiązanie nie jest jak dotąd wykorzystywane w praktyce.

4. Sytuacja w liczbach:

Przeprowadzone badania statystyczne wykazały, co następuje:
• niemal 80% obywateli UE posiada telefon komórkowy;
• użytkownicy telefonów komórkowych polegają w przeważającej większości na 

międzynarodowych usługach roamingowych, o czym świadczy fakt, iż około 90% 
z nich wybiera przy podróżach zagranicznych właśnie tę formułę, nie zaś zakup nowej 
karty SIM;
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• zdecydowana większość użytkowników ogranicza ilość połączeń z zagranicy;
• wygórowane ceny połączeń stanowią główny (81% ankietowanych) powód rzadszego 

korzystania z telefonów komórkowych podczas pobytów za granicą;
• w odniesieniu do cen istnieje poważny brak przejrzystości – 40% użytkowników 

unijnych nie jest w pełni świadomych ponoszonych kosztów;
• zdecydowana większość użytkowników (70% ankietowanych) życzyłaby sobie 

podjęcia przez Unię Europejską działań na rzecz regulacji cen połączeń oraz przekazu 
wiadomości tekstowych, tak by opłaty roamingowe nie osiągały poziomu nierozsądnie 
wyższego niż w przypadku opłat lokalnych.

B. Proponowane zmiany

Nadrzędnym celem proponowanego rozporządzenia jest zagwarantowanie właściwie 
funkcjonującego europejskiego wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego. Bariery 
geograficzne hamujące dynamiczny rozwój konkurencji winny zostać zniesione, 
a jednostkowym odbiorcom usług i sektorowi przemysłowemu zapewnić należy zwiększony 
poziom przejrzystości, co częściowo wiązać się będzie z osiągnięciem ogólnego zakładanego 
celu.

5. Uregulowania z zakresu usług hurtowych

Regulacja cen usług hurtowych stanowi klucz do osiągnięcia wyżej wspomnianych 
celów. By dążyć do zagwarantowania konkurencji, regulacja taka winna zapewnić 
operatorom sprawiedliwe ramy działania, niezależnie od ich wielkości (dostęp do rynku) czy 
też lokalizacji geograficznej (północ-południe: turystyka; wschód-zachód: poziom 
dochodów). Z uwagi na sprawiedliwą konkurencję w zakresie hurtowym wszyscy operatorzy 
winni zostać poddani obowiązkowi świadczenia usług roamingowych.

Podstawa regulacyjna z zakresu usług hurtowych winna być przejrzysta, uniemożliwiająca 
manipulację i stosowana w sposób jednakowy we wszystkich państwach członkowskich. Nie 
powinna zaś ona stanowić dla władz ustawodawczych nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

Odnośne rozporządzenie winno opierać się w przypadku usług hurtowych na stawkach MTR 
wyliczanych jako średnia ze wszystkich 27 państw członkowskich. Absolutny poziom cen 
w ramach hurtu wyliczany jest poprzez przemnożenie średniej stawki MTR przez jednolity 
współczynnik. Żaden operator sieci nie jest upoważniony do ustalania opłat na poziomie 
wyższym.

Uregulowania cenowe z zakresu usług hurtowych winny wejść w życie bezzwłocznie.

6. Ograniczenia z zakresu stosowalności aktu prawnego (tzw. sunset clause)

W przypadku ustanowienia przez przemysł rynku kapitałowego obejmującego całość 
europejskiego rynku usług roamingowych (połączenia przychodzące i wychodzące) 
operatorzy oferujący na tym rynku całość swojej puli minut roamingowych nie podlegaliby 
z tą chwilą w odniesieniu do usług hurtowych zakresowi zastosowania rozporządzenia.



PR\649863PL.doc 29/30 PE 384.334v01-00

PL

7. Uregulowania z zakresu usług detalicznych

Regulacja cen usług detalicznych winna przede wszystkim zagwarantować, że obniżone ceny 
stosowane przez operatorów na poziomie hurtowym służyć będą także klientom 
indywidualnym przy jednoczesnym pozostawieniu operatorom środków finansowych 
niezbędnych dla wprowadzania innowacyjnych usług i propozycji taryfowych.

Absolutny poziom cen w ramach sprzedaży detalicznej winien stosować się wyłącznie do 
regulowanej taryfy detalicznej (tzw. eurotaryfa), oferowanej obowiązkowo przez 
wszystkich operatorów. Taryfa ta winna obejmować całościową cenę za połączenie i za 
jednostkę czasową, a jej zmian mógłby dokonywać w razie konieczności Parlament 
Europejski i Rada. Operatorów obliguje się do udostępnienia klientom pełnych informacji 
o warunkach związanych z eurotaryfą i  umożliwienia im swobodnego jej wyboru.

W celu rozszerzenia konkurencji na rynku zdalnego przekazu danych, a także umożliwienia 
ogólnowspólnotowej porównywalności cen usług roamingowych, operatorzy zobligowani są 
także do oferowania międzynarodowej łącznej miesięcznej stawki ryczałtowej. Stawka ta 
obejmuje opłatę podstawową, krajowe i międzynarodowe opłaty roamingowe, opłaty za 
zdalny przekaz danych (SMS, MMS, Mobile TV itp.), a także opłaty za wszelkie usługi 
oferowane klientom w terminie późniejszym. Do stawki tej nie stosuje się żadnej regulacji 
cenowej.

W przypadku jednoczesnego spełnienia przez operatorów kryteriów związanych z eurotaryfą 
i łączną stawką ryczałtową wszelkie inne istniejące lub nowe międzynarodowe modele 
taryfowe z zakresu roamingu nie podlegają regulacji, a co za tym idzie, operatorzy 
dysponują możliwością swobodnego indywidualizowania swoich pakietów usług.

Regulacja cen usług detalicznych winna wejść w życie bezzwłocznie i wygasać z chwilą 
zniesienia przeszkód natury geograficznej oraz ustanowienia właściwie funkcjonującego 
rynku wewnętrznego.

8. Przejrzystość

Tzw. aktywny system pchający (push system) jest bardziej wartościowy od systemu 
informacji na żądanie (pull system). W celu uniknięcia spamu informacja musi być 
ograniczona do podania cen, a klienci winni dysponować w razie potrzeby możliwością 
powrotu do poprzedniego systemu.

Odbiorcy usług winni być informowani w czasie rzeczywistym o kosztach ponoszonych 
w związku z korzystaniem z usług roamingowych.

Winna zostać także zapewniona proporcjonalność kosztów przekazywania informacji na rzecz 
odbiorców.

W celu zapewnienia możliwości zaistnienia redukcji cenowych na poziomie hurtowym winna 
zostać zwiększona przez operatorów przejrzystość nakładanych cen. Do czasu utworzenia
wspólnotowego organu regulacyjnego odpowiedzialność za wprowadzenie przejrzystości 
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spoczywa na organach krajowych.

9. Dalsze kroki

Parlament Europejski zwraca się do Komisji o bliskie monitorowanie rozwoju poziomu cen 
z zakresu międzynarodowego zdalnego przekazu danych oraz przeanalizowanie 
konieczności wprowadzenia w tej dziedzinie dalszych uregulowań. Sprawozdawca wskazuje 
także na fakt istnienia wysokiego poziomu ryzyka wiążącego się z działaniami 
innowacyjnymi z zakresu nowych technologii i usług pochodnych, wynikającego z naliczania 
wygórowanych cen.

C. Wyznaczone cele

W opisanym kontekście zadaniem rozporządzenia jest doprowadzenie do wyważonego 
podejścia biorącego pod uwagę zarówno interesy konsumenta, jak i interesy przemysłu 
telefonii komórkowej. Powinno to doprowadzić do znacznego zmniejszenia poziomu cen 
przy utrzymaniu konkurencyjnych ram działania operatorów sieci komórkowych.


