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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Projekt ma w zakresie widma radiowego, infrastruktury sieci i neutralności sieci istotne 
znaczenie dla kwestii dostępu do treści, wolności słowa, informacji i mediów, a także kwestii 
pluralizmu w kulturze i mediach w ogóle.

Jeśli przyjrzeć się wdrażaniu ostatniego pakietu telekomunikacyjnego w państwach 
członkowskich, to widać, że jest on przedwczesny i pomija wyniki badań na temat widma 
radiowego, podjętych przez grupę ekspertów na zlecenie samej Komisji, które jeszcze nie 
spłynęły.

Projekt nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest przezwyciężenie braku bodźców 
inwestycyjnych na rzecz budowy infrastruktury sieciowej odpornej na znaczące obciążenia. 
Nie można zgodzić się na próby rozwiązania tego problemu polegające na kolejnych 
ingerencjach w widmo radiowe ze szkodą dla radiodyfuzji i bezprzewodowych środków 
produkcji, a tym samym na przeniesienie kompetencji państw członkowskich na poziom Unii.

Widmo radiowe jest dobrem publicznym i nie można bez niego wypełniać zadań 
społecznych, kulturalnych, socjalnych i gospodarczych. W ramach przeglądu ram prawnych 
w zakresie komunikacji elektronicznej (przegląd telekomunikacyjny 2009) Komisja została 
zobowiązana do jednakowego i odpowiedniego uwzględnienia tych kwestii w ramach 
zarządzania częstotliwościami. Przepisy pakietu telekomunikacyjnego stanowią zatem 
wiążącą podstawę dla każdej polityki dotyczącej częstotliwości w Unii Europejskiej. 
Przedłożony projekt w żadnym stopniu nie spełnia tej zasady.

Częstotliwości radiowe służą zaspokajaniu najróżniejszych interesów publicznych w 
państwach członkowskich. W bardzo wielu przypadkach należy przy tym zwracać uwagę na 
specyfikę krajową i regionalną. Dlatego państwa członkowskie muszą nadal mieć możliwość 
samodzielnego organizowania widma radiowego. Odnosi się to nie tylko do radia 
naziemnego, lecz także do kulturowych i kreatywnych aspektów gospodarki.

Nie można dopuścić do tego, aby nowe przepisy ustawowe utrudniały kontynuację dyskusji 
podjętej przez różnych użytkowników widma radiowego, dotyczącej wzrostu efektywności 
oraz tworzenia wspólnych koncepcji wykorzystania widma, a także tworzenia nowych, mniej 
podatnych na zakłócenia odbiorników.

Internet pociąga za sobą ogromny potencjał dotyczący rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Podstawowe znaczenie ma tutaj otwarty charakter tego medium, dobrze działająca sieć o 
wysokiej wydajności, w tym także architektura sieci, które zapewnią wszystkim grupom 
społecznym i uczestnikom rynku niedyskryminacyjny dostęp do wszelkich treści oraz 
możliwość aktywnego uczestnictwa. Prawne zabezpieczenie neutralności sieci jest 
podstawowym warunkiem wykorzystania tych potencjałów oraz warunkiem wstępnym 
zagwarantowania różnorodności i pluralizmu. Ze względu na swój otwarty i 
niedyskryminacyjny charakter internet okazał się motorem innowacji w rozwoju społecznym i 
gospodarczym. Neutralność sieci jest niezbędnym warunkiem wyrównania szans 
komunikacyjnych, zagwarantowania wolności komunikacji i informacji, a także 
wielokulturowości oraz pluralizmu, w tym pluralizmu mediów. Z tej przyczyny neutralność i 
otwartość sieci są dobrem publicznym, które należy chronić i zachować, i którego nie wolno 
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pozostawiać wyłącznie siłom rynku.

Podstawowym warunkiem jest tu zasadnicza równość traktowania wszelkich pakietów 
danych, które nie mogą być dyskryminowane ze względu na treść, usługę, aplikację, 
pochodzenie czy cel. Należy unikać spowalniania, dyskryminowania lub blokowania treści, 
usług i aplikacji, a także wykluczyć kontrolę treści ze strony operatorów sieci. Neutralność 
sieci w wersji „light” proponowana przez Komisję praktycznie wyłącza działanie tej zasady i 
stanowiłaby de facto koniec neutralności sieci, powodując utworzenie internetu dwóch 
kategorii.

Usługi specjalne czy administrowane mogą istnieć równolegle do internetu, o ile będą od 
niego całkowicie oddzielone, nie będą go ograniczać w jego otwartości, a każdemu będzie 
dana możliwość łączenia się z internetem w jakości zgodnej z aktualnym stanem techniki. 
Usługi specjalne nie mogą być tworzone kosztem rozwoju otwartych sieci, co oznacza, że ich 
tworzenie i utrzymywanie musi być przedmiotem daleko idącej koordynacji.

Należy jednoznacznie uniemożliwić blokowanie treści w otwartej sieci. Również w 
odniesieniu do ciężkich przestępstw zasada „notice-and-takedown” okazała się skuteczna.

Propozycje Komisji dopuszczają dyskryminację treści i narzucanie priorytetów strumieniom 
danych, co jest sprzeczne z ogólnym rozumieniem pojęcia neutralności sieci. Wywołują 
obawy, że konkurencja na elektronicznych rynkach komunikacyjnych raczej się zmniejszy, co 
miałoby bezwzględnie negatywne skutki dla różnorodności medialnej i opinii w Europie.

Ze względu na wybór formy prawnej rozporządzenia w wielu miejscach brakuje wymaganej 
jasności norm.

Należy oczekiwać od Komisji, że wycofa się ze swojego projektu i w ramach zwykłej 
procedury konsultacji da pole do dyskusji, aby na tej podstawie przedstawić nowy, wyważony 
projekt mający na celu utworzenie jednolitego rynku telekomunikacyjnego w Europie.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
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należy zapewnić swobodę świadczenia
usług łączności elektronicznej i 
zapewniania sieci łączności elektronicznej 
każdemu klientowi w Unii oraz należy 
zapewnić każdemu użytkownikowi 
końcowemu prawo do wyboru najlepszej 
oferty dostępnej na rynku; swobody te nie
powinny być ograniczane poprzez 
rozdrobnienie rynku biegnące wzdłuż 
granic krajowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne w zakresie łączności 
elektronicznej nie rozwiązują w pełni 
kwestii tego rozdrobnienia, ponieważ 
nadal stosuje się nie ogólnounijne, lecz 
krajowe systemy udzielania ogólnych 
zezwoleń, widmo przydziela się na 
podstawie systemów krajowych, istnieją 
różnice między produktami dostępu 
dostępnymi dla dostawców łączności 
elektronicznej z różnych państw 
członkowskich oraz zastosowanie mają 
różne zestawy przepisów sektorowych 
dotyczących praw konsumentów. Przepisy 
unijne w wielu przypadkach określają 
jedynie podstawowe elementy i są często 
wdrażane przez państwa członkowskie w 
odmienny sposób.

należy zapewnić każdemu możliwość 
dostępu do elektronicznych sieci i usług
komunikacyjnych w Unii i swobodę ich 
udostępniania, a każdemu użytkownikowi 
końcowemu zapewnić prawo do wyboru 
najlepszej oferty dostępnej na rynku; 
swobody te muszą być kształtowane przez 
uczciwą konkurencję i nie mogą być 
ograniczane poprzez rozdrobnienie rynku 
biegnące wzdłuż granic krajowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zakończenie procesu tworzenia jednolitego 
rynku łączności elektronicznej za pomocą 
działań koncentrujących się wokół trzech 
ogólnych, powiązanych ze sobą osi. Po 
pierwsze, należy zapewnić swobodę 
świadczenia usług łączności elektronicznej 
i dostarczania sieci łączności 
elektronicznej ponad granicami w różnych 
państwach członkowskich, opierając się na 
koncepcji jednolitego zezwolenia unijnego, 

(6) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zakończenie procesu tworzenia jednolitego 
rynku łączności elektronicznej za pomocą 
działań koncentrujących się wokół trzech 
ogólnych, powiązanych ze sobą osi. Po 
pierwsze, należy zapewnić swobodę 
świadczenia usług łączności elektronicznej 
i dostarczania sieci łączności 
elektronicznej ponad granicami w różnych 
państwach członkowskich, opierając się na 
koncepcji jednolitego zezwolenia unijnego, 
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zgodnie z którą ustanowione zostają 
warunki zapewniające większą spójność i 
przewidywalność treści i metod wdrażania 
uregulowań sektorowych w całej Unii. Po 
drugie, konieczne jest zapewnienie 
dostępu, na dużo bardziej jednolitych 
warunkach, do podstawowych produktów 
służących do transgranicznego 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
i świadczenia usług łączności 
elektronicznej, nie tylko na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w przypadku której 
kluczowe są zarówno zakresy 
częstotliwości objęte obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, jak i zakresy 
nieobjęte takim obowiązkiem, lecz również 
na potrzeby łączności stacjonarnej. Po 
trzecie, aby ujednolicić warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
pozyskać zaufanie obywateli do 
środowiska cyfrowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno zharmonizować 
przepisy dotyczące ochrony użytkowników 
końcowych, zwłaszcza konsumentów.
Obejmuje to przepisy dotyczące 
niedyskryminacji, informacji podawanych
w umowie, wypowiadania umów i zmiany 
dostawcy, a także przepisy dotyczące 
dostępu do treści, aplikacji i usług 
internetowych oraz przepisy dotyczące 
zarządzania ruchem, które nie tylko 
chronią użytkowników końcowych, ale 
równocześnie gwarantują nieprzerwane 
funkcjonowanie ekosystemu internetowego 
stanowiącego siłę napędową dla innowacji.
Ponadto dalsze reformy w dziedzinie 
roamingu powinny zachęcić użytkowników 
końcowych do swobodnego korzystania z 
usług łączności elektronicznej podczas 
podróży w Unii i powinny z czasem stać 
się czynnikiem zapewniającym 
ujednolicenie cen i innych warunków w 
Unii.

zgodnie z którą ustanowione zostają 
warunki zapewniające większą spójność i 
przewidywalność treści i metod wdrażania 
uregulowań sektorowych w całej Unii. Po 
drugie, konieczne jest zapewnienie 
dostępu, na dużo bardziej jednolitych 
warunkach, do podstawowych produktów 
służących do transgranicznego 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
i świadczenia usług łączności
elektronicznej, nie tylko na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w przypadku której 
kluczowe są zarówno zakresy 
częstotliwości objęte obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, jak i zakresy 
nieobjęte takim obowiązkiem, lecz również 
na potrzeby łączności stacjonarnej. Po 
trzecie, aby ujednolicić warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
pozyskać zaufanie obywateli do 
środowiska cyfrowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno zharmonizować 
przepisy dotyczące ochrony użytkowników 
końcowych, zwłaszcza konsumentów.
Obejmuje to przepisy dotyczące 
niedyskryminacji, informacji podawanych
w umowie, wypowiadania umów i zmiany 
dostawcy, a także przepisy dotyczące
neutralności sieci, zagwarantowania 
niedyskryminacyjnego dostępu do treści, 
aplikacji i usług internetowych oraz 
przepisy dotyczące zarządzania ruchem, 
które nie tylko chronią użytkowników 
końcowych, ale równocześnie gwarantują 
nieprzerwane funkcjonowanie ekosystemu 
internetowego stanowiącego siłę napędową 
dla innowacji. Ponadto dalsze reformy w 
dziedzinie roamingu powinny zachęcić 
użytkowników końcowych do swobodnego 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej podczas podróży w Unii i 
powinny z czasem stać się czynnikiem 
zapewniającym ujednolicenie cen i innych 
warunków w Unii.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych 
najnowszej generacji niezbędnych do 
osiągnięcia tych celów politycznych, Unia 
pozostaje w tyle za innymi dużymi 
regionami świata – Ameryką Północną, 
Afryką i niektórymi częściami Azji. 
Fragmentaryczna procedura udzielania 
zezwoleń i udostępniania pasma 800 MHz 
na potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP)23, 
potwierdza pilną potrzebę działania 
jeszcze w trakcie obowiązywania 
aktualnego RSPP. Działania Unii mające
na celu harmonizację warunków 
dostępności widma radiowego oraz 
umożliwienie jego skutecznego 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i należy do grupy nad wyraz 
ograniczonych zasobów. Należy pamiętać, 
że widmo radiowe jest niezbędne z punktu 
widzenia realizacji rozlicznych zadań 
społecznych, kulturalnych, socjalnych i 
gospodarczych, publicznego dostępu do 
informacji, prawa do swobodnego 
wyrażania myśli i pluralizmu mediów.  W
ramach przeglądu ram regulacyjnych w
zakresie komunikacji elektronicznej 
(przegląd telekomunikacyjny 2009) 
Komisja została zobowiązana do 
jednakowego i odpowiedniego 
uwzględnienia tych aspektów w ramach 
zarządzania częstotliwościami. Przepisy 
pakietu telekomunikacyjnego stanowią 
zatem wiążącą podstawę dla każdej 
polityki dotyczącej częstotliwości w Unii
Europejskiej. Należy wobec tego zadbać o 
to, aby polityka dotycząca częstotliwości 
także w przyszłości nie wykraczała poza te 
ramy ani poza zawarte w nich zasady. 
Zgodnie z art. 6 ust. 5 programu 
dotyczącego polityki w zakresie widma 
radiowego (RSPP) Komisja do dnia 1 
stycznia 2015 r. przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące ewentualnej konieczności 
podjęcia działań mających na celu 
harmonizację dodatkowych pasm 
częstotliwości.
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wykorzystania do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z 
decyzją 676/2002/WE24 Parlamentu 
Europejskiego i Rady okazały się 
niewystarczające do rozwiązania tego 
problemu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 
fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 
warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 
i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 
samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 
wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę.
Z tego względu działaniom odnoszącym
się do niektórych aspektów przydziału 
widma radiowego podejmowanym na 
poziomie unijnym powinien towarzyszyć 
rozwój zaawansowanych usług w 
zintegrowanych sieciach bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej obejmujących 
swoim zasięgiem obszar całej Unii. 

(18) Unijny pakiet telekomunikacyjny, 
zmieniony w 2009 r., ustanawia zasady 
zarządzania widmem. Częstotliwości 
radiowe służą zaspokajaniu 
najróżniejszych interesów publicznych w
państwach członkowskich. W bardzo 
wielu przypadkach należy przy tym 
zwracać uwagę na specyfikę krajową i 
regionalną. Państwa członkowskie 
powinny zatem zachować też prawo do
przyjmowania środków mających na celu 
organizowanie ich widma radiowego, 
które jest niezbędne do realizacji 
szczególnych zadań kulturalnych, 
społecznych i audiowizualnych, oraz 
zarządzanie widmem. Do zadań tych, 
oprócz radia naziemnego oraz 
kulturowych i kreatywnych aspektów 
gospodarczych, należą także kwestie 
porządku publicznego, bezpieczeństwa i 
obrony. Z tego względu działania 
odnoszące się do niektórych aspektów 
przydziału widma radiowego
podejmowane na szczeblu unijnym
powinny nadal być prowadzone zgodnie z 
dynamicznym podejściem do zarządzania
widmem, które zakłada uznanie 
kompetencji państw członkowskich w tej 
dziedzinie i poszanowanie polityk 
kulturalnych, audiowizualnych oraz 
polityk dotyczących mediów 
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Równocześnie państwa członkowskie
powinny zachować prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizację ich widma radiowego na 
potrzeby porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

poszczególnych państw członkowskich. W 
przypadku konfliktów między państwami 
członkowskimi, związanych z 
wykorzystaniem częstotliwości Komisja 
przejmuje rolę koordynacyjną, 
uzupełniającą i wspierającą państwa 
członkowskie UE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego, przynajmniej w odniesieniu do 
tych zakresów częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 
ruchomej łączności szerokopasmowej.
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 
radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi należy również 
objąć pasma, które mogą być 
zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, jak przewidziano w art. 
3 lit. b) programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego oraz w opinii 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
pt. „Strategiczne wyzwania dla Europy 
dotyczące rosnącego zapotrzebowania na 
widmo radiowe do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej”, przyjętej w 
dniu 13 czerwca 2013 r.; w najbliższej 
przyszłości mogą to być takie pasma jak 
np. 700 MHz, 1,5 GHz oraz zakres 3,8–4,2 
GHz.

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego w odniesieniu do tych zakresów 
częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 
ruchomej łączności szerokopasmowej.
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 
radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi należy również 
objąć pasma, które mogą być 
zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE.
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Uzasadnienie

Dalsza specyfikacja mogłaby być błędnie zrozumiana, tak jakby nie była tu potrzebna 
procedura współdecydowania przewidziana w dyrektywie 2002/21/WE. Decyzja o tym, które 
pasma należy zintegrować w ramach „skoordynowanego widma częstotliwości” ma charakter 
polityczny, a nie techniczny.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Jeśli chodzi o inne istotne warunki, 
które mogą być związane z prawami do 
użytkowania widma radiowego na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, spójne stosowanie przez 
poszczególne państwa członkowskie zasad 
regulacyjnych i kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu można 
zapewnić stosując mechanizm koordynacji, 
w ramach którego Komisja i właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich 
mają możliwość przedstawienia uwag 
przed przyznaniem przez dane państwo 
członkowskie praw do użytkowania 
widma, oraz w ramach którego Komisja, 
uwzględniając opinie państw 
członkowskich, ma możliwość 
zapobieżenia wdrożeniu wszelkich 
projektowanych środków, które wydają się 
niezgodne z prawem unijnym.

(24) Jeśli chodzi o inne istotne warunki, 
które mogą być związane z prawami do 
użytkowania widma radiowego na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, spójne stosowanie przez 
poszczególne państwa członkowskie zasad 
regulacyjnych i kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu można 
zapewnić stosując mechanizm koordynacji, 
w ramach którego Komisja i właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich 
mają możliwość przedstawienia uwag 
przed przyznaniem przez dane państwo 
członkowskie praw do użytkowania 
widma.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W kontekście stopniowego 
przechodzenia do sieci typu „all IP” brak 

skreślony
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produktów łączności bazujących na 
protokole IP dla różnych klas jakości 
usług, które umożliwiają korzystanie ze 
ścieżek łączności między różnymi 
domenami sieci i ponad granicami sieci, 
zarówno wewnątrz państw członkowskich 
jak i między nimi, utrudnia rozwój 
zastosowań opartych na dostępie do 
innych sieci, ograniczając w ten sposób 
innowacje technologiczne. Ponadto 
sytuacja ta nie pozwala na skorzystanie na 
szerszą skalę z możliwości wzrostu 
efektywności, które są związane z 
zarządzaniem sieciami IP i zapewnianiem 
produktów łączności o zapewnionej 
jakości usługi, obejmujących w 
szczególności zwiększenie bezpieczeństwa, 
niezawodność i elastyczność, efektywność 
pod względem kosztów i szybsze 
świadczenie usług. Taki wzrost 
efektywności jest korzystny dla 
operatorów sieci, dostawców usług i 
użytkowników końcowych. Konieczne jest 
zatem zapewnienie zharmonizowanego 
podejścia w zakresie opracowywania i 
udostępniania takich produktów, na 
rozsądnych warunkach, w tym także, w 
razie potrzeby, zapewnienie 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność w dziedzinie łączności 
elektronicznej możliwości realizowania 
dostaw wzajemnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W przypadku gdy przepisy rozdziałów 
4 i 5 niniejszego rozporządzenia odnoszą 
się do użytkowników końcowych, przepisy 
te powinny mieć zastosowanie nie tylko do 
konsumentów, lecz także do innych 
kategorii użytkowników końcowych, 
głównie do mikroprzedsiębiorstw. Na 

skreślony
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swoje własne życzenie użytkownicy 
końcowi inni niż konsumenci powinni 
mieć możliwość wyrażenia zgody na 
odstąpienie od niektórych przepisów 
poprzez podpisanie indywidualnej umowy.

Uzasadnienie

„Użytkownicy końcowi” i „konsumenci” to pojęcia już dalece różniące się od siebie. 
Możliwość odstąpienia od bliżej nieokreślonych przepisów tego rozporządzenia tworzy nowy 
obszar niepewności prawnej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje.

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Należy prawnie 
zabezpieczyć w całej UE zasadniczą 
równość traktowania i niedyskryminację 
przy przesyłaniu pakietów danych, 
niezależnie od treści, usługi, aplikacji, 
pochodzenia czy celu, tak aby trwale 
zagwarantować, że każdy użytkownik 
treści internetowych będzie miał 
zasadniczo otwarty dostęp do wszelkich 
treści, usług lub wszelkiego rodzaju 
aplikacji w internecie lub będzie mógł je 
sam oferować zgodnie z zasadą 
neutralności sieci. Dostawcy usług 
dostępu do sieci podlegają ogólnemu 
obowiązkowi przesyłania pakietów danych 
w ten sposób, że udostępniają 
użytkownikom usługi przesyłu danych na 
odpowiednim poziomie jakości, zgodnym z 
aktualnym stanem techniki, bez względu 
na pochodzenie i cel, a także bez względu 
na przesyłane treści, usługi i aplikacje. 
Otwartość i niedyskryminacyjny charakter 



AD\1015295PL.doc 13/47 PE522.810v02-00

PL

internetu są głównym motorem 
innowacyjności, ochrony wolności 
i pluralizmu mediów, różnorodności 
kulturowej oraz wydajności gospodarczej. 
Te istotne elementy służą zapewnieniu 
wolności i różnorodności opinii, mediów i 
kultury. Obowiązujące ramy regulacyjne 
mają na celu ułatwienie użytkownikom 
końcowym dostępu do informacji oraz ich 
rozpowszechniania, a także korzystania z 
dowolnych aplikacji i usług. Niemniej 
jednak sprawozdanie Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC) na temat praktyk zarządzania 
ruchem, opublikowane w maju 2012 r., 
oraz zlecone przez Agencję Wykonawczą 
ds. Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre treści, usługi lub
aplikacje. Tendencje te potwierdzają 
potrzebę ustanowienia jasnych przepisów, 
aby uwzględnić zasadę neutralności sieci 
w prawie na poziomie Unii w celu 
utrzymania otwartego internetu 
i zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie. Tworzenie innego 
rodzaju produktów i usług nie może mieć 
negatywnego wpływu na otwarty internet 
działający na zasadzie „best effort”.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Swoboda użytkowników końcowych
w zakresie dostępu do informacji i treści

(46) Prawo użytkowników końcowych do
dostępu do informacji i treści oraz do ich 
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zgodnych z prawem oraz w zakresie ich 
rozpowszechniania, a także swoboda
korzystania z dowolnych aplikacji i usług, 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym. Niniejsze 
rozporządzenie określa limity dla 
wszelkich ograniczeń tej swobody, jakie 
dostawcy łączności elektronicznej mogą 
wprowadzać dla obywateli, lecz pozostaje 
bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych, w tym dla przepisów 
dotyczących praw autorskich oraz 
dyrektywy 2000/31/WE.

rozpowszechniania, a także prawo do
korzystania z dowolnych aplikacji i usług 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym.

Uzasadnienie

Odesłanie do prawa unijnego oraz prawa państw członkowskich wystarczy. Dalsze 
uszczegółowienie mogłoby prowadzić do błędnych interpretacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności,
działając w ramach uzgodnionych w 
umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu, nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny
być przejrzyste, proporcjonalne i
niedyskryminacyjne. Rozsądne 
zarządzanie ruchem obejmuje 
zapobieganie poważnym przestępstwom 
oraz utrudnianie ich popełniania, w tym 
dobrowolne działania dostawców usług 
mające na celu zablokowanie dostępu do 
pornografii dziecięcej i uniemożliwienie 
jej rozpowszechniania. Zmniejszanie 

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
mogą kasować, blokować, spowalniać, 
ograniczać jakości czy faworyzować
konkretnych treści, aplikacji lub usług, ani 
ich poszczególnych klas, z wyjątkiem
zastosowania odpowiednich środków 
zarządzania ruchem w przypadkach jasno 
zdefiniowanych w niniejszym 
rozporządzeniu i za każdym razem 
wymagających uzasadnienia. Środki
zarządzania ruchem muszą być 
przejrzyste, niezbędne i proporcjonalne. 
Można je postrzegać jako proporcjonalne 
dopiero wtedy, kiedy równoważne rodzaje 
ruchu są tak samo traktowane. Należy 
zakazać dyskryminujących praktyk 
cenowych wobec pewnych treści, aplikacji
i usług, bądź stosowania 
dyskryminujących warunków związanych 
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skutków przeciążenia sieci należy uznać 
za rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

z prędkością i ilością danych. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza dyrektywy 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Taryfy uzależnione od ilości 
pobieranych danych należy uznać za 
zgodne z zasadą otwartego internetu, o ile 
umożliwiają one użytkownikom 
końcowym wybór taryfy odpowiadającej 
ich normalnemu zużyciu danych, w 
oparciu o przejrzyste informacje na temat 
warunków i skutków takiego wyboru.
Jednocześnie takie taryfy powinny 
umożliwić dostawcom łączności 
elektronicznej dla ludności lepsze 
dostosowanie przepustowości sieci do 
oczekiwanych ilości pobieranych danych.
Istotne jest, aby użytkownicy końcowi byli 
dokładnie poinformowani przed 

(48) Taryfy uzależnione od ilości 
pobieranych danych należy uznać za 
zgodne z zasadą otwartego internetu, o ile 
umożliwiają one użytkownikom 
końcowym wybór taryfy odpowiadającej 
ich normalnemu zużyciu danych, w 
oparciu o przejrzyste informacje na temat 
warunków i skutków takiego wyboru.
Jednocześnie takie taryfy powinny 
umożliwić dostawcom łączności 
elektronicznej dla ludności lepsze 
dostosowanie przepustowości sieci do 
oczekiwanych ilości pobieranych danych.
Istotne jest, aby użytkownicy końcowi byli 
dokładnie poinformowani przed 
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wyrażeniem zgody na jakiekolwiek 
ograniczenia ilości danych lub prędkości 
oraz na stosowne taryfy, oraz aby mogli 
stale monitorować swoje zużycie 
przepływu danych, a w razie potrzeby z 
łatwością zwiększać limit przepływu 
danych.

wyrażeniem zgody na jakiekolwiek 
ograniczenia ilości danych lub prędkości 
oraz na stosowne taryfy, oraz aby mogli 
stale monitorować swoje zużycie 
przepływu danych, a w razie potrzeby 
z łatwością zwiększać limit przepływu 
danych oraz aby limity ilości w ruchu 
internetowym były stosowane w sposób 
niedyskryminacyjny, niezależnie od 
nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, 
urządzenia, usługi lub aplikacji zgodnie 
z zasadą neutralności sieci.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi
i aplikacje wymagające podwyższonej
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług.

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi
i aplikacje wymagające podwyższonej 
jakości usług, oferowane przez dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności lub 
dostawców usług, aplikacji lub treści.
Usługi takie mogą obejmować m.in. 
nadawanie sygnału telewizyjnego za 
pośrednictwem protokołu internetowego
(IP-TV), wideokonferencje, gry i niektóre 
zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania
dobrowolnych umów o świadczenie 
specjalistycznych usług o podwyższonym 
poziomie jakości z dostawcami łączności 
elektronicznej dla ludności lub dostawcami 
treści, aplikacji lub usług. W przypadku 
zawarcia takich umów z dostawcami usług 
dostępu do internetu dostawca 
dopilnowuje, by podwyższona jakość nie 
wpływała szkodliwie na działanie, 
przystępność cenową lub jakość usług 
dostępu do internetu ani nie ograniczała 
neutralności sieci. Usługi specjalistyczne 
powinny jednak pozostać wyjątkiem i nie 
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powinny być wprowadzane na rynek lub 
powszechnie stosowane jako substytut 
usługi dostępu do internetu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na elastycznych parametrach
jakości, obejmujących np. niższy priorytet 
dla ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Zapewnienie 
dostawcom treści, aplikacji i usług 
możliwości negocjowania takich
elastycznych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności jest niezbędne do świadczenia 
specjalistycznych usług i oczekuje się, że 
będzie odgrywać ważną rolę w rozwoju
nowych usług, takich jak łączność 
maszyna-maszyna (M2M). Równocześnie 
takie ustalenia powinny umożliwić 
dostawcom łączności elektronicznej dla 
ludności bardziej zrównoważone 
zarządzenie ruchem i zapobieganie 
przeciążeniu sieci. Dostawcy treści, 
aplikacji i usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności powinni zatem 
mieć swobodę zawierania umów o 
świadczenie specjalistycznych usług o 
określonych poziomach jakości usług, o 
ile takie umowy nie wpływają negatywnie 
w znaczący sposób na ogólną jakość usług 
dostępu do internetu.

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na parametrach jakości. W celu 
zapewnienia usług specjalistycznych w 
zamkniętych sieciach jest niezbędne, aby 
dostawcy treści, aplikacji i usług mieli
możliwości negocjowania dla 
ograniczonej liczby użytkowników takich
szczególnych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności. Mogłoby to sprzyjać rozwojowi
nowych usług, takich jak łączność 
maszyna-maszyna (M2M). Usługi 
specjalistyczne nie mogą ani wpływać na
jakość usług dostępu do internetu, ani być 
wprowadzane na rynek lub stosowane 
jako substytut internetu. Dopuszcza się 
świadczenie tych usług jedynie w 
przypadku, jeśli istnieje wyraźna 
konieczność uzasadniona techniczne i 
merytorycznie, wykraczająca poza własny 
interes ekonomiczny, której celem jest 
oferowanie aplikacji o szczególnej jakości 
w czasie rzeczywistym. Jeśli dostawcy 
usług dostępu do sieci oferują lub 
sprzedają usługi specjalistyczne, to mają 
obowiązek oferowania jednocześnie usługi 
otwartego dostępu do internetu w 
rozumieniu motywu 45 zgodnie z zasadą 
neutralności sieci i nie mogą obniżać jego 
jakości. Wszelkie usługi otwartego 
internetu podlegają zasadzie „best effort”.



PE522.810v02-00 18/47 AD\1015295PL.doc

PL

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 
możliwości korzystania z tej swobody 
korzystania z otwartego dostępu do 
internetu. W tym celu krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć obowiązki w 
zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości, a także powinny 
zapewniać przestrzeganie przepisów przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności oraz dostępność wysokiej jakości 
usług niedyskryminacyjnego dostępu do 
internetu, których poziomu nie obniżają 
usługi specjalistyczne. Przeprowadzając 
ocenę ewentualnych ogólnych zakłóceń 
usług dostępu do internetu, krajowe organy 
regulacyjne powinny uwzględnić 
parametry w zakresie jakości, takie jak 
parametry dotyczące czasu i 
niezawodności (opóźnienie, odchylenie 
sygnału, utrata pakietów), poziomy i skutki 
przeciążenia sieci, rzeczywista i 
deklarowana prędkość, jakość usługi 
dostępu do internetu w porównaniu z 
usługami specjalistycznymi oraz jakość 
postrzegana przez użytkowników 
końcowych. Krajowe organy regulacyjne 
powinny być uprawnione do 
wprowadzania minimalnych wymogów w 
zakresie jakości usług w odniesieniu do 
wszystkich lub poszczególnych dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności, jeżeli 
jest to konieczne, aby zapobiec ogólnemu 
zakłóceniu/pogorszeniu jakości usług 
dostępu do internetu.

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 
możliwości korzystania z otwartego 
dostępu do internetu. W tym celu krajowe 
organy regulacyjne powinny mieć 
obowiązki w zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości, a także powinny 
zapewniać przestrzeganie przepisów przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności oraz dostępność wysokiej jakości 
usług niedyskryminacyjnego dostępu do 
internetu, których poziomu nie obniżają 
usługi specjalistyczne. Krajowe organy 
regulacyjne powinny ustanowić jasne 
i zrozumiałe mechanizmy powiadamiania 
i dochodzenia roszczeń dla użytkowników 
końcowych, którzy doświadczają 
dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń 
treści, usług lub aplikacji internetowych. 
Przeprowadzając ocenę ewentualnych 
ogólnych zakłóceń usług dostępu do 
internetu, krajowe organy regulacyjne 
powinny uwzględnić parametry w zakresie 
jakości, takie jak parametry dotyczące 
czasu i niezawodności (opóźnienie, 
odchylenie sygnału, utrata pakietów), 
poziomy i skutki przeciążenia sieci, 
rzeczywista i deklarowana prędkość, 
jakość usługi dostępu do internetu w 
porównaniu z usługami specjalistycznymi 
oraz jakość postrzegana przez 
użytkowników końcowych. Krajowe 
organy regulacyjne powinny być 
uprawnione do wprowadzania 
minimalnych wymogów w zakresie jakości 
usług w odniesieniu do wszystkich lub 
poszczególnych dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności, jeżeli jest to 
konieczne, aby zapobiec ogólnemu 
zakłóceniu/pogorszeniu jakości usług 
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dostępu do internetu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) W celu uwzględnienia rozwoju rynku 
i postępu technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do dostosowania załączników. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnić równe traktowanie całego 
ruchu internetowego, bez dyskryminacji, 
ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od 
nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, 
urządzenia, usługi lub aplikacji;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zharmonizowane widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej” oznacza widmo 
radiowe, w przypadku którego warunki 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
są zharmonizowane na poziomie Unii, w 
szczególności na podstawie decyzji 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady27, i które wykorzystuje się do celów 
usług łączności elektronicznej innych niż 
radiodyfuzja;

8) „zharmonizowane widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej” oznacza widmo 
radiowe, w przypadku którego warunki 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
są zharmonizowane na poziomie Unii,
zgodnie z przepisami i procedurami 
określonymi w dyrektywie 2002/21/WE 
oraz na podstawie decyzji 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady27, i które 
wykorzystuje się do celów usług łączności 
elektronicznej innych niż radiodyfuzja;

__________________ __________________
27Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym) (Dz.U. L 108 z 
24.4.2002, s. 1).

27 Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja 
o spektrum radiowym) (Dz.U. L 108 
z 24.4.2002, s. 1).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) zasada „best effort” polega na 
zagwarantowaniu, że zlecenia przesyłu 
danych będą wykonywane w kolejności 
spływania, możliwie szybko i niezależnie 
od treści, usługi, aplikacji, pochodzenia 
czy celu;
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „produkt łączności o zapewnionej 
jakości usług (ASQ)” oznacza produkt 
udostępniony w punkcie wymiany 
protokołu internetowego (IP), który 
umożliwia klientom ustanowienie łącza 
telekomunikacyjnego (IP) między 
punktem połączenia międzysieciowego a 
jednym punktem końcowym lub kilkoma 
punktami końcowymi sieci stacjonarnej, 
oraz który umożliwia osiągnięcie 
określonych poziomów działania od 
początku do końca sieci w celu 
świadczenia użytkownikom końcowym 
określonych usług opartych na 
zapewnieniu gwarantowanej jakości, na 
podstawie określonych parametrów;

skreślony

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „uzasadnione zarządzanie 
strumieniem danych” jest dopuszczalne 
jako wyjątek od zasady „best effort”, jeśli 
jest uzasadnione technicznie i pozostaje 
zgodne z ogólnymi zasadami konieczności, 
proporcjonalności, zapewnienia 
efektywności, niedyskryminacji i 
przejrzystości, a także innymi wymogami 
niniejszego rozporządzenia;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) „neutralność sieci” oznacza zasadę 
równego traktowania całego ruchu 
internetowego, bez dyskryminacji, 
ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od 
nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, 
urządzenia, usługi lub aplikacji;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „usługa dostępu do internetu” oznacza 
publicznie dostępną usługę łączności 
elektronicznej, która zapewnia łączność z 
internetem, a tym samym łączność między 
praktycznie wszystkich punktami 
końcowymi podłączonymi do internetu, 
bez względu na stosowaną technologię 
sieci;

14) „usługa otwartego dostępu do 
internetu” oznacza publicznie dostępną 
usługę łączności elektronicznej, która 
zapewnia łączność z internetem, a tym 
samym łączność między praktycznie
wszystkimi punktami końcowymi 
podłączonymi do internetu, bez względu na 
stosowaną technologię sieci; państwa 
członkowskie ustalają odpowiednie 
minimalne wymogi co do jakości usług 
otwartego dostępu do internetu, które są 
zgodne z aktualnym stanem techniki; 
usługa otwartego dostępu do internetu 
umożliwia użytkownikom końcowym 
korzystanie z wszelkich aplikacji 
internetowych na zasadzie „best effort”; 
jedyne dopuszczalne odstępstwo od tej 
zasady to uzasadnione proporcjonalnie 
zarządzanie ruchem danych, o ile 
spełnione są jasno zdefiniowane warunki 
dla jego zastosowania;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę, która zapewnia możliwość 
uzyskania dostępu do określonych treści, 
aplikacji lub usług, lub do ich kombinacji, i 
której właściwości techniczne 
kontrolowane są od początku do końca 
sieci, lub która zapewnia zdolność do 
wysyłania danych do określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, bądź 
otrzymywania danych od określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, oraz która 
nie jest wprowadzana na rynek lub 
powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej, zwłaszcza 
opartą na protokole IP, lub każdą inną 
usługę, która jest dostępna i świadczona 
tylko w zamkniętej sieci łączności 
elektronicznej, do której dostęp jast ściśle 
kontrolowany, i która to usługa nie jest 
wprowadzana na rynek jako substytut 
usługi dostępu do internetu lub nie jest 
identyczna pod względem funkcjonalnym z 
treściami, aplikacjami i usługami 
otwartego internetu. Świadczenie tej usługi 
dopuszcza się jedynie w przypadku, jeśli 
istnieje wyraźna konieczność uzasadniona 
techniczne i merytorycznie, wykraczająca 
poza własny interes ekonomiczny, której 
celem jest umożliwienie oferowania 
aplikacji w czasie rzeczywistym lub 
aplikacji o szczególnej, zapewnionej 
jakości podlegających specjalnemu 
zabezpieczeniu; charakterystyczne w tym 
przypadku są jasno zdefiniowane i 
zagwarantowane parametry jakości 
określone dla każdej usługi, które stale 
podlegają zarządzaniu od początku do 
końca sieci, począwszy od dostawcy usługi 
specjalistycznej aż do pętli lokalnych. 
Usługa specjalistyczna nie ogranicza się 
do jednego punktu zakończenia sieci 
będącego pod kontrolą dostawcy usługi.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do widma radiowego 
zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się
w odniesieniu do widma radiowego 
zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z dyrektywą 
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szerokopasmowej. 2009/140/WE i decyzją nr 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
zwłaszcza z uwzględnieniem przepisów 
określonych w art. 8a i 9 dyrektywy 
2002/21/WE.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do korzystania z opłat 
nakładanych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów 
widma radiowego zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2002/20/WE oraz ich prawa do 
organizacji i użytkowania widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
oraz obronności.

2. Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do korzystania z opłat 
nakładanych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów 
widma radiowego zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2002/20/WE oraz ich prawa do 
organizacji i użytkowania widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego, 
obronności, na potrzeby celów służących 
interesowi ogólnemu, np. wspieraniu 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
różnorodności mediów online i offline, jak 
również interesów wszystkich 
użytkowników widma radiowego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy krajowe ds. widma 
radiowego przyczyniają się do rozwoju 
bezprzewodowej przestrzeni, w której 
inwestycjom sprzyjają warunki 
konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 
szerokopasmowej, i która umożliwia 
planowanie i zapewnianie zintegrowanych 

1. Bez uszczerbku dla zapewnienia 
interesu ogólnego w rozumieniu art. 9 ust. 
4 dyrektywy 2002/21/WE właściwe organy 
krajowe ds. widma radiowego przyczyniają 
się do rozwoju bezprzewodowej 
przestrzeni, w której inwestycjom sprzyjają 
warunki konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 
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wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla 
użytkowników końcowych.

szerokopasmowej, i która umożliwia 
planowanie i zapewnianie zintegrowanych 
wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost 
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla 
użytkowników końcowych. Należy w 
odpowiednim zakresie uwzględnić 
możliwość tworzenia sieci 
wielofunkcyjnych, łączących technologie 
radiowe i komórkowe w jednej platformie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie szerokiego zasięgu 
terytorialnego szybkich bezprzewodowych
sieci szerokopasmowych oraz wysokiego 
poziomu penetracji i wykorzystania w 
przypadku usług powiązanych.

e) zapewnienie efektywnego wykorzystania 
widma w celu zaspokojenia coraz 
większego popytu na szybkie 
bezprzewodowe sieci szerokopasmowe, 
z jednoczesnym uwzględnieniem interesu 
publicznego oraz społecznej, kulturalnej 
i gospodarczej wartości całego widma.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapobieganie szkodliwym 
zakłóceniom, łącznie z możliwością 
przewidzenia obowiązku rozwiązania 
problemu zakłóceń z innymi 
użytkownikami oraz przejęcia związanych 
z tym kosztów.
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Uzasadnienie

Zapobieganie zakłóceniom jest jednym z głównych celów regulacji. Dlatego należy je 
uwzględnić przy ustalaniu procedur i warunków udzielania zezwoleń.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnienie tego, aby przy każdej 
zmianie polityki w zakresie efektywnego 
wykorzystania widma uwzględniano jej 
wpływ na interes publiczny pod względem 
zakłóceń i kosztów.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwości techniczne różnych 
dostępnych pasm widma radiowego;

a) właściwości techniczne oraz obecne i 
planowane wykorzystanie różnych 
dostępnych pasm widma radiowego;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) efektywne wykorzystanie pasm 
częstotliwości, które są już 
przyporządkowane do wykorzystania w 
ramach mobilnej komunikacji 
szerokopasmowej;
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) najbardziej efektywne wykorzystanie 
widma radiowego zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. 
b), przy uwzględnieniu właściwości 
danego pasma lub pasm;

a) najbardziej efektywne wykorzystanie 
widma radiowego zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. 
b), przy uwzględnieniu właściwości oraz 
obecnego i planowanego wykorzystania
danego pasma lub pasm;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) uwzględnienie kosztów powstających 
dla aktualnego użytkownika w związku z 
udostępnianiem danego zakresu 
częstotliwości;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy warunki techniczne 
dotyczące dostępności i efektywnego 
wykorzystania zharmonizowanego widma 
radiowego na potrzeby bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej pozwalają na 
korzystanie z odpowiednich części widma 
radiowego na podstawie systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń, właściwe 
organy krajowe unikają nakładania 
jakichkolwiek dodatkowych warunków, a 
także zapobiegają sytuacjom, w których 
wszelkie alternatywne zastosowania 
utrudniają efektywne stosowanie takiego 

1. W przypadku gdy warunki techniczne 
dotyczące dostępności i efektywnego 
wykorzystania zharmonizowanego widma 
radiowego na potrzeby bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej pozwalają na 
korzystanie z odpowiednich części widma 
radiowego na podstawie systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń, właściwe 
organy krajowe unikają nakładania 
jakichkolwiek dodatkowych warunków, a 
także zapobiegają sytuacjom, w których 
wszelkie alternatywne zastosowania 
utrudniają efektywne stosowanie takiego 



PE522.810v02-00 28/47 AD\1015295PL.doc

PL

zharmonizowanego systemu. zharmonizowanego systemu. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla art. 2 pkt 8.

Uzasadnienie

Bez odesłania do art. 2 pkt 8 (w wersji ze zmianami) możliwe lub pożądane scenariusze typu 
„shared use” mogłyby być utrudnione.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określić termin wygaśnięcia wszelkich 
obowiązujących praw do użytkowania 
zharmonizowanych pasm częstotliwości 
innych niż pasma wykorzystywane na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, lub, w przypadku praw 
na czas nieokreślony, termin, przed 
upływem którego prawa do użytkowania 
zostają zmienione w celu umożliwienia 
zapewniania bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej.

skreślona

Uzasadnienie

Ta regulacja usuwałaby niezbędną pewność prawa dla wszystkich aktualnych właścicieli 
praw, którzy w zaufaniu do istniejącego porządku prawnego i na jego podstawie dokonali 
długoterminowych inwestycji.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Przepisy ust. 2 pozostają bez 
uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 3 i 4 
dyrektywy 2002/21/WE.



AD\1015295PL.doc 29/47 PE522.810v02-00

PL

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sytuacji gdy właściwy organ krajowy 
zamierza objąć korzystanie z widma 
radiowego obowiązkiem uzyskania 
ogólnego zezwolenia lub przyznać 
indywidualne prawa do użytkowania 
częstotliwości radiowych, lub zamierza 
wprowadzić zmiany w odniesieniu do praw 
i obowiązków dotyczących korzystania z 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 14 
dyrektywy 2002/20/WE, udostępnia on 
równocześnie Komisji i właściwym 
organom pozostałych państw 
członkowskich ds. widma radiowego 
projekt środka wraz z uzasadnieniem, po 
zakończeniu – w stosownym przypadku –
konsultacji społecznych, o których mowa 
w art. 6 dyrektywy 2002/21/WE, a w 
każdym przypadku dopiero na takim etapie 
prac nad tym środkiem, kiedy organ ten 
może przekazać Komisji i właściwym 
organom pozostałych państw 
członkowskich stabilne i wystarczające 
informacje na temat wszystkich istotnych 
kwestii.

1. W sytuacji gdy właściwy organ krajowy 
zamierza objąć korzystanie z widma 
radiowego obowiązkiem uzyskania 
ogólnego zezwolenia lub przyznać 
indywidualne prawa do użytkowania 
częstotliwości radiowych, lub zamierza 
wprowadzić zmiany w odniesieniu do praw 
i obowiązków dotyczących korzystania z 
częstotliwości radiowych do celów usług 
bezprzewodowej komunikacji 
szerokopasmowej zgodnie z art. 14 
dyrektywy 2002/20/WE, udostępnia on 
równocześnie Komisji i właściwym 
organom pozostałych państw 
członkowskich ds. widma radiowego 
projekt środka wraz z uzasadnieniem, po 
zakończeniu – w stosownym przypadku –
konsultacji społecznych, o których mowa 
w art. 6 dyrektywy 2002/21/WE, a w 
każdym przypadku dopiero na takim etapie 
prac nad tym środkiem, kiedy organ ten 
może przekazać Komisji i właściwym 
organom pozostałych państw 
członkowskich stabilne i wystarczające 
informacje na temat wszystkich istotnych 
kwestii.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony



PE522.810v02-00 30/47 AD\1015295PL.doc

PL

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające jednolite reguły techniczne i 
metodologiczne w zakresie wdrażania 
jednego lub większej liczby europejskich 
produktów dostępu w rozumieniu art. 17 i 
19, załącznika I pkt 2 i 3 oraz załącznika 
II, zgodnie z odpowiednimi kryteriami i 
parametrami tam określonymi.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające jednolite reguły techniczne
i metodologiczne w zakresie wdrażania 
jednego lub większej liczby europejskich 
produktów dostępu w rozumieniu art. 17
i załącznika I pkt 2 i 3, zgodnie
z odpowiednimi kryteriami i parametrami 
tam określonymi. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Swoboda dostarczania i korzystania z 
otwartego dostępu do internetu oraz

rozsądne zarządzanie ruchem

Otwarty dostęp do internetu, usługi 
specjalistyczne i rozsądne uzasadnione

zarządzanie strumieniami danych

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Użytkownicy mają swobodę w 
uzyskiwaniu dostępu do informacji i treści
oraz rozpowszechniania ich, a także 
korzystania z wybranych aplikacji i usług
w ramach uzyskanego dostępu do 
internetu.

1. Zgodnie z art. 2 pkt 14 zapewnia się w 
pełni otwarty dostęp do internetu w taki 
sposób, aby użytkownicy końcowi byli w 
stanie uzyskać dostęp do wszelkich
informacji i treści wedle własnego wyboru, 
a także do ich rozpowszechniania, oraz 
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aby mieli możliwość korzystania z aplikacji 
i usług oraz urządzeń końcowych wedle 
własnego wyboru, niezależnie od źródła i 
celu takich informacji, treści, aplikacji lub 
usług.

Dostawcy usług dostępu do sieci podlegają 
ogólnemu obowiązkowi zapewnienia 
przesyłu danych zgodnie z zasadą „best 
effort”. Dostawcy usług dostępu do 
internetu nie mogą ograniczać ani 
uniemożliwiać korzystania przez
użytkowników końcowych z jakichkolwiek 
urządzeń końcowych na potrzeby dostępu 
do informacji i treści oraz ich 
rozpowszechniania za pomocą ich usługi 
dostępu do internetu. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla praw państw 
członkowskich w zakresie przyznawania 
indywidualnych praw użytkowania na 
mocy art. 5 dyrektywy 2002/20/WE.

Użytkownicy końcowi mogą zawierać z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
umowy dotyczące ilości danych i prędkości
oraz, zgodnie z takimi umowami 
dotyczącymi ilości danych, korzystać z 
wszelkich ofert dostawców treści 
internetowych, aplikacji i usług.

Użytkownicy końcowi mogą zawierać z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
umowy dotyczące ilości danych i prędkości
z należytym uwzględnieniem zasady 
neutralności sieci. Dostawcy usług 
dostępu do internetu deklarują minimalną 
gwarantowaną ilość danych i prędkość, 
którą mogą zapewnić, a nie prędkość 
maksymalną. 

W przypadku umów dotyczących ilości 
danych i prędkości nie można pozostawić 
bez uwzględnienia stopnia wykorzystania 
określonych treści, usług bądź aplikacji w 
odniesieniu do dostępnej ilości danych do 
pobrania, nie wolno również, po pobraniu 
ustalonej ilości danych, zmniejszać 
ustalonych limitów.

Uzasadnienie

Dostęp do otwartego, wolnego od dyskryminacji internetu należy sformułować jako prawo, a 
nie jako wolność, natomiast zasadę „best effort” w odniesieniu do dostępu do wszystkich 
usług informacji, treści i aplikacji należy zapisać jako regułę.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Użytkownicy końcowi mają również 
swobodę zawierania z dostawcami
łączności elektronicznej dla ludności lub
dostawcami treści, aplikacji i usług umów 
dotyczących świadczenia usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości.

Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcy treści, aplikacji i 
usług mogą oferować ograniczonemu 
kręgowi użytkowników dostępne 
warunkowo usługi specjalistyczne za 
pośrednictwem zamkniętych sieci 
łączności elektronicznej. Usługi 
specjalistyczne nie mogą być w pełni 
zgodne z treściami, aplikacjami ani 
usługami otwartego internetu, nie mogą 
być wprowadzane na rynek ani stosowane 
jako jego substytut.

W przypadku zawarcia takich umów 
z dostawcami usług dostępu do internetu 
odpowiedni dostawca dopilnowuje –
zgodnie z zasadą neutralności sieci – by 
działanie, przystępność cenowa ani jakość 
usług otwartego dostępu do internetu nie 
były ograniczane.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić świadczenie usług
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji i
usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy w 
celu przekazywania określonych umownie 
ilości danych lub ruchu, jako usług 
specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał. Świadczenie specjalistycznych 
usług nie może regularnie lub stale

Świadczenie specjalistycznych usług nie 
może negatywnie wpływać na jakość usług 
dostępu do internetu. Nie mogą one też 
niekorzystnie wpływać na istniejące i 
ogólnie uznane normy techniczne i ich 
dalszy rozwój ani pogarszać działania, 
przystępnści cenowej i jakości usług 
otwartego dostępu do internetu. Usługi 
specjalistyczne oferowane są wyłącznie 
pod warunkiem, że przepustowość sieci 
jest wystarczająca do świadczenia takich 
usług oprócz otwartego dostępu do 



AD\1015295PL.doc 33/47 PE522.810v02-00

PL

negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

internetu.

Świadczenie usług specjalistycznych 
dopuszcza się jedynie w przypadku, jeśli 
istnieje wyraźna konieczność uzasadniona 
techniczne i merytorycznie, wykraczająca 
poza własny interes ekonomiczny, której 
celem jest umożliwienie oferowania 
aplikacji w czasie rzeczywistym lub 
aplikacji o szczególnej jakości 
podlegających specjalnemu 
zabezpieczeniu.

Korzystanie z ofert handlowych przez 
użytkowników końcowych oraz dostawców 
treści i usług w celu wspierania usług 
specjalistycznych powinno się odbywać na 
zasadzie dobrowolności i 
niedyskryminacji. W przypadku podziału 
przepustowości między usługi dostępu do 
internetu i usługi specjalistyczne dostawca 
tych usług publikuje jasne i jednoznaczne 
kryteria stanowiące podstawę podziału 
przepustowości sieci.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług dostępu do internetu, 
którzy jednocześnie oferują lub 
wprowadzają na rynek usługi 
specjalistyczne, podlegają obowiązkowi 
przedstawiania oferty na usługę otwartego 
dostępu do internetu w rozumieniu art. 2 
pkt 14. Nie mogą dyskryminować innych 
dostawców treści, którzy muszą korzystać 
z usługi przesyłu danych operatora sieci, 
oraz są zobowiązani do rozliczania tego 
przesyłu w sposób przejrzysty i po cenach 
rynkowych.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby organy krajowe mogły ocenić taki 
istotny potencjalny szkodliwy wpływ, 
dostawcy usług łączności elektronicznej 
lub dostawcy treści, aplikacji i usług 
przekazują organom krajowym na żądanie 
dokładne informacje dotyczące 
przepustowości przypisanych tym dwóm 
rodzajom usług.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pionowo zintegrowani dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
mogą w jakikolwiek sposób 
dyskryminować ruchu tworzonego przez 
dostawców treści, usług lub aplikacji, 
którzy dostarczają treści, usług lub 
aplikacji konkurencyjnych w stosunku do 
ich własnych usług lub usług, których oni 
sami są dostawcami na podstawie umów 
na wyłączność.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Korzystanie ze swobód przewidzianych 4. Użytkownicy końcowi, dostawcy treści, 
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w ust. 1 i 2 jest ułatwiane poprzez 
dostarczanie kompletnych informacji, 
zgodnie z art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2 oraz 
art. 27 ust. 1 i 2.

aplikacji i usług, m.in. w sektorze mediów 
i kultury, oraz rządy każdego szczebla 
otrzymują kompletne informacje zgodnie 
z art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 3 oraz art. 21a 
dyrektywy 2002/22/WE oraz zgodnie z art. 
25 ust. 1, art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2
niniejszego rozporządzenia, w tym 
informacje o wszelkich zastosowanych 
rozsądnych środkach zarządzania 
ruchem, które mogłyby wpłynąć na dostęp 
do informacji, treści, aplikacji i usług 
określonych w ust. 1 i 2 oraz na ich 
dystrybucję.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach umownie uzgodnionych 
ilości danych lub prędkości w usługach 
dostępu do internetu dostawcy usług 
dostępu do internetu nie ograniczają 
swobody przewidzianej w ust. 1 poprzez 
blokowanie, opóźnianie, obniżanie jakości 
lub dyskryminowanie określonych treści, 
aplikacji lub usług albo szczególnych ich 
rodzajów, z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to niezbędne do stosowania 
rozsądnych środków zarządzania ruchem. 
Rozsądne środki zarządzania ruchem są 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne i niezbędne do:

5. Dostawcy usług dostępu do internetu w 
szczególności nie mogą wyraźnie 
ograniczać kwestii wskazanych w ust. 1:

– poprzez kasowanie, blokowanie, 
opóźnianie, obniżanie jakości lub 
dyskryminowanie określonych treści, 
aplikacji, usług, urządzeń końcowych lub 
poszczególnych ich rodzajów,

– poprzez nadawanie priorytetu 
określonym treściom, aplikacjom, 
usługom, urządzeniom końcowym bądź 
poszczególnym ich rodzajom, lub



PE522.810v02-00 36/47 AD\1015295PL.doc

PL

– poprzez odrębne porozumienia cenowe z 
odbiorcami końcowymi, które będą 
powodowały, że dostęp do określonych 
treści, aplikacji, usług lub urządzeń 
końcowych będą uważali za nieopłacalny 
ekonomicznie. 

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu albo zapobieżenia 
poważnym przestępstwom lub 
przeciwdziałania im;

Nie dotyczy to przypadków, w których 
niezbędne są uzasadnione i rozsądne 
środki zarządzania strumieniem danych.

Środki zarządzania strumieniem danych 
uważa się za uzasadnione i rozsądne, 
kiedy można wykazać, że służą one:

b) zachowania integralności i 
bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych 
za pośrednictwem sieci oraz urządzeń 
końcowych użytkowników końcowych;

– zachowaniu integralności i 
bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych 
za pośrednictwem tej sieci oraz urządzeń 
końcowych użytkowników końcowych lub

c) zapobieżenia przekazywaniu 
niezamówionych informacji 
użytkownikom końcowym, którzy 
wcześniej wyrazili zgodę na takie środki 
ograniczające;

d) zminimalizowania skutków 
przejściowego lub wyjątkowego 
przeciążenia sieci, o ile równorzędne 
rodzaje ruchu są traktowane jednakowo.

– zminimalizowaniu skutków
potwierdzonego przejściowego i
wyjątkowego przeciążenia sieci oraz 
skutecznemu zarządzaniu ruchem w 
przypadku takiego nagłego przeciążenia 
sieci,

o ile wszystkie treści, aplikacje i usługi są 
przy tym traktowane zgodnie z zasadą 
„best effort”.

Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, 
które są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie.

Nie można ich utrzymywać dłużej, niż jest 
to niezbędne.

Rozsądne środki zarządzania ruchem 
muszą być przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
niezbędne, a także muszą podlegać 
jasnym, zrozumiałym i dostępnym 
mechanizmom dochodzenia roszczeń.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, które 
są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie.

Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, które 
są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym artykule, w związku z czym 
wszystkie procedury kontroli i analizy 
danych muszą być zgodne z przepisami 
dotyczącymi prywatności i ochrony 
danych. W ramach tych procedur można 
sprawdzać jedynie nagłówki pakietów 
danych. Kontrola typu „packet 
inspection” wykraczająca poza 
sprawdzanie nagłówków pakietów danych 
nie ma miejsca.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 32, aby 
w miarę możliwości jak najdokładniej 
zdefiniować kryteria techniczne 
określające wystąpienie opisanych 
sytuacji wyjątkowych. W odniesieniu do 
określenia sytuacji wyjątkowej należy 
przyjąć jak najwyższe wymagania.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy art. 23 ust. 5a (nowy) 
pozostają bez uszczerbku dla kontroli 
sądowej i podlegają jasnym, zrozumiałym 
i dostępnym mechanizmom dochodzenia 
roszczeń, aby zapobiec prywatnemu 
egzekwowaniu prawa.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2, 
zgodność z art. 23 ust. 5 oraz stałą 
dostępność niedyskryminacyjnych usług 
dostępu do internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych
przez usługi specjalistyczne. We 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi monitorują one także
wpływ usług specjalistycznych na 
różnorodność kulturową i innowacje.
Krajowe organy regulacyjne składają 
coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC 
z monitorowania i dokonanych ustaleń.

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ustaleń 
określonych w art. 23 ust. 1 i 2 oraz stałą 
dostępność usług otwartego dostępu do 
internetu zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 14 na 
poziomie jakości odpowiadającym 
postępowi technologicznemu
i nieograniczonym przez usługi 
specjalistyczne. We współpracy z innymi 
właściwymi organami krajowymi
dopilnowują one także, aby usługi 
specjalistyczne nie wpływały negatywnie
na wolność słowa i informacji,
różnorodność językową i kulturową, 
wolność i różnorodność mediów, a także
innowacje. Krajowe organy regulacyjne
również uważnie monitorują i zapewniają 
stosowanie rozsądnych środków 
zarządzania ruchem zgodnie z art. 23 
ust. 5 i zasadą neutralności sieci, mając 
przede wszystkim na uwadze treść 
wytycznych BEREC określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu oraz w art. 21 ust. 3a 
dyrektywy 2002/22/WE. Rozsądne środki 
zarządzania ruchem podlegają 
okresowemu przeglądowi celem 
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odzwierciedlenia postępu 
technologicznego. Krajowe organy 
regulacyjne składają coroczne 
sprawozdanie Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności są zobowiązani do niezwłocznego 
zgłoszenia właściwym krajowym organom 
regulacyjnym każdego wystąpienia 
sytuacji wyjątkowej w myśl art. 23 ust. 5 
oraz udokumentowania wszelkich 
podjętych działań związanych z 
zarządzaniem ruchem danych w tej 
sytuacji. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Krajowe organy regulacyjne 
ustanawiają jasne mechanizmy 
powiadamiania i dochodzenia roszczeń 
dla użytkowników końcowych, którzy 
doświadczyli dyskryminacji, ograniczania, 
zakłócania, blokowania lub limitowania 
treści, usług lub aplikacji internetowych.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapobiec ogólnemu pogorszeniu 
jakości usług dostępu do internetu lub 
zabezpieczyć możliwość uzyskiwania 
przez użytkowników końcowych dostępu 
do treści lub informacji oraz 
rozpowszechniania ich, jak również 
korzystania z wybranych aplikacji i usług, 
krajowe organy regulacyjne są uprawnione 
do nałożenia na dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności wymogów 
dotyczących minimalnej jakości usług.

Aby zapobiec pogorszeniu jakości usług 
dostępu do internetu lub zabezpieczyć 
możliwość uzyskiwania przez 
użytkowników końcowych dostępu do 
treści lub informacji oraz 
rozpowszechniania ich, jak również 
korzystania z wybranych aplikacji i usług, 
krajowe organy regulacyjne są uprawnione 
do nałożenia na dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności wymogów 
dotyczących minimalnej jakości usług
i zastosowania wobec nich innych 
środków regulacyjnych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne przekazują 
Komisji – w odpowiednim czasie przed 
ustanowieniem takich wymogów –
podsumowanie podstaw do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany 
przebieg działań. Informacje te 
udostępniane są również BEREC. Po 
przeanalizowaniu takich informacji 
Komisja może zgłaszać do nich uwagi lub 
wydawać zalecenia, w szczególności 
w celu zapewnienia, aby przewidywane 
wymagania nie wpływały niekorzystnie na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Przewidywane wymogi nie mogą zostać 
przyjęte przed upływem dwóch miesięcy od 
czasu otrzymania przez Komisję 
kompletnych informacji, chyba że 
Komisja i dany krajowy organ regulacyjny 
uzgodnili inaczej, lub też Komisja 
poinformowały dany krajowy organ 
regulacyjny o krótszym okresie analizy 
wymogów, albo też poczyniła uwagi lub 
wydała zalecenia. Krajowe organy 

Krajowe organy regulacyjne przekazują 
Komisji – w odpowiednim czasie przed 
ustanowieniem takich wymogów –
podsumowanie podstaw do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany 
przebieg działań. Informacje te 
udostępniane są również BEREC. Po 
przeanalizowaniu takich informacji 
Komisja może zgłaszać do nich uwagi lub 
wydawać zalecenia, w szczególności 
w celu zapewnienia, aby przewidywane 
wymagania nie wpływały niekorzystnie na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Krajowe organy regulacyjne w możliwie 
najszerszym stopniu uwzględniają uwagi 
lub zalecenia Komisji oraz informują 
o przyjętych wymogach Komisję 
i BEREC. Na podstawie art. 23 
i niniejszego artykułu BEREC – w ścisłej 
współpracy z Komisją i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami – opracowuje 
ogólne wytyczne odnośnie do prowadzenia
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regulacyjne w możliwe najszerszym 
stopniu uwzględniają uwagi lub zalecenia 
Komisji oraz informują o przyjętych 
wymogach Komisję i BEREC.

rozsądnego zarządzania ruchem.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowe organy regulacyjne
wprowadzają stosowne procedury 
składania skarg w sprawach dotyczących 
działania usługi dostępu do internetu dla 
użytkowników i dostawców treści, 
aplikacji i usług.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jakości oferowanych usług, zgodnie z 
aktami wykonawczymi przewidzianymi w 
ust. 2;

d) jakości oferowanych usług;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym 
w godzinach największego natężenia 

(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym
minimalna gwarantowana prędkość 
pobierania i wysyłania w godzinach 



PE522.810v02-00 42/47 AD\1015295PL.doc

PL

ruchu; największego natężenia ruchu, jak również 
dostępne każdorazowo dla użytkownika 
końcowego narzędzia, za pomocą których 
może on w sposób powszechnie przyjęty i 
w czasie rzeczywistym za każdy razem 
samodzielnie monitorować dostępne 
prędkości przesyłania i pobierania danych 
przez cały okres obowiązywania umowy;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
pomiaru i organizowania ruchu, tak aby 
zapobiec przeciążeniu sieci, a także 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług i ochronę danych 
osobowych;

(iv) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
pomiaru i organizowania ruchu, tak aby 
zapobiec przeciążeniu sieci, a także 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług i ochronę danych 
osobowych; jak również wszelkie środki 
określone w art. 23 ust. 5; należy 
przekazywać także informacje o 
instrumentach pozostających w każdej 
chwili do dyspozycji użytkownika 
końcowego, dzięki którym może poznać 
procedury i działania umożliwiające w 
sposób ogólnie uznany i zrozumiały 
pomiar i kontrolę strumieni danych, 
zgodnie z art. 23 ust. 5;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wezwanie właściwych organów 
publicznych dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności nieodpłatnie 
przekazują użytkownikom końcowym 
informacje leżące w interesie publicznym, 

skreślony
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w stosownych przypadkach tymi samymi 
środkami, co te zwykle wykorzystywane 
przez nich do komunikacji z 
użytkownikami końcowymi. W takim 
przypadku informacje są dostarczane 
przez właściwe organy publiczne 
dostawcom łączności elektronicznej dla 
ludności w standardowym formacie i 
mogą dotyczyć m.in. następujących 
tematów:

a) najpowszechniejszych sposobów 
wykorzystywania usług łączności 
elektronicznej do działań niezgodnych z 
prawem lub do rozpowszechniania 
szkodliwych treści – zwłaszcza w 
przypadku gdy może to naruszać prawa 
i swobody innych osób – w tym 
przypadków naruszania praw autorskich i 
praw pokrewnych oraz konsekwencji 
prawnych tych czynów; oraz

b) środków zabezpieczenia przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
osobistego oraz przed bezprawnym 
dostępem do danych osobowych podczas 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w głównej 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym
faktyczny zakres prędkości, średnie 
prędkości oraz prędkość przy największym 
natężeniu ruchu, w tym potencjalny wpływ 
udzielenia dostępu osobom trzecim za 
pośrednictwem lokalnej sieci radiowej;

b) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w głównej 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym
minimalny gwarantowany zakres 
prędkości, średnie prędkości oraz prędkość 
przy największym natężeniu ruchu, w tym 
potencjalny wpływ udzielenia dostępu 
osobom trzecim za pośrednictwem lokalnej 
sieci radiowej;
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17 
ust. 2 i art. 19 ust. 5, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia [data wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17 
ust. 2, art. 19 ust. 5 oraz art. 23 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 17 ust. 2 i art. 19 ust. 5, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 5 oraz art. 23 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ust. 5 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 17 ust 2, art. 19 ust. 5 i art. 
23 ust. 5 wchodzi w życie tylko wtedy, 
kiedy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II skreślony

MINIMALNE PARAMETRY 
EUROPEJSKICH PRODUKTÓW 
ŁĄCZNOŚCI o zapewnionej JAKOŚCI 
USŁUG (ASQ)

Elementy sieci i powiązane informacje.

- Opis produktu łączności, który ma być 
oferowany za pośrednictwem sieci 
stacjonarnej, w tym charakterystyka 
techniczna i wszelkie przyjęte właściwe 
normy.

Funkcje sieci:

- umowa o łączność gwarantująca jakość 
usług od początku do końca sieci (ang. 
end-to-end) w oparciu o wspólne 
określone parametry umożliwiające co 
najmniej następujące kategorie usług:

- połączenia głosowe i wideo;
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- transmisję treści audiowizualnych; oraz

- aplikacje krytyczne z punktu widzenia 
danych.
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