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Poprawka 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
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.

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
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.

Or. en

Poprawka 46
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Korzyści wynikające z jednolitego 
rynku łączności elektronicznej powinny 
objąć szerszy ekosystem cyfrowy, w tym 
unijnych producentów sprzętu, dostawców 
treści i aplikacji oraz inne sektory 
gospodarki, takie jak np. bankowość, 
przemysł motoryzacyjny, logistykę, handel 
detaliczny, energię i transport, w których 
wykorzystuje się usługi łączności w celu 
zwiększenia wydajności, na przykład 
poprzez powszechne wykorzystywanie 
aplikacji działających w oparciu o chmury 
obliczeniowe, korzystanie z usług M2M, a 
także poprzez zintegrowane świadczenie 
usług dla różnych części przedsiębiorstwa. 
Organy administracji publicznej i sektor 
opieki zdrowotnej powinny również 
skorzystać z szerszej dostępności usług 
administracji elektronicznej i e-zdrowia. W 
ramach jednolitego rynku usług łączności 
elektronicznej wzbogacona może zostać 
również oferta treści i usług kulturalnych 
oraz różnorodność kulturowa ogółem. 
Zapewnienie łączności za pomocą sieci 
łączności elektronicznej jest tak istotne dla 
całej gospodarki i społeczeństwa, że należy 
zapobiegać powstawaniu nieuzasadnionych 
obciążeń sektorowych, zarówno mających 
charakter regulacyjny, jak i obciążeń o 
innym charakterze.

(5) Korzyści wynikające z jednolitego 
rynku łączności elektronicznej powinny 
objąć szerszy ekosystem cyfrowy, w tym 
unijnych producentów sprzętu, dostawców 
treści, aplikacji i oprogramowania oraz 
inne sektory gospodarki, takie jak np. 
bankowość, przemysł motoryzacyjny, 
logistykę, handel detaliczny, energię i 
transport, w których wykorzystuje się 
usługi łączności w celu zwiększenia 
wydajności, na przykład poprzez 
powszechne wykorzystywanie aplikacji 
działających w oparciu o chmury 
obliczeniowe, korzystanie z usług M2M, a 
także poprzez zintegrowane świadczenie 
usług dla różnych części przedsiębiorstwa. 
Organy administracji publicznej i sektor 
opieki zdrowotnej powinny również 
skorzystać z szerszej dostępności usług 
administracji elektronicznej i e-zdrowia. W 
ramach jednolitego rynku usług łączności 
elektronicznej wzbogacona może zostać 
również oferta treści i usług kulturalnych 
oraz różnorodność kulturowa ogółem. 
Zapewnienie łączności za pomocą sieci 
łączności elektronicznej jest tak istotne dla 
całej gospodarki i społeczeństwa, że należy 
zapobiegać powstawaniu nieuzasadnionych 
obciążeń sektorowych, zarówno mających 
charakter regulacyjny, jak i obciążeń o 
innym charakterze.

Or. de

Poprawka 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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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 
wykorzystania do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady24 okazały się 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i ograniczonym zasobem.
Należy koniecznie uwzględnić wartość 
społeczną, kulturową i gospodarczą 
widma radiowego jako całości. Jak zostało 
to określone w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP)23, każde 
dodatkowe widmo dla potrzeb 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej wiąże się z przeglądem 
użytkowania widma w całym paśmie 
UHF. Zgodnie z art. 6 ust. 5 RSPP 
Komisja przedłoży do dnia 1 stycznia 2015 
r. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące istnienia potrzeby 
podjęcia działań na rzecz 
zharmonizowania dodatkowych pasm 
częstotliwości.
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niewystarczające do rozwiązania tego 
problemu.

__________________ __________________
23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego, 
Dz.U. L 81 z 21.3.2012.

23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego, 
Dz.U. L 81 z 21.3.2012.

__________________
24 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).

Or. en

Poprawka 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(18) W poddanym przeglądowi w 2009 r. 
Pakiecie Telekomunikacyjnym UE 
ustanawia się zasady dotyczące 
zarządzania częstotliwościami. W pakiecie 
uznaje się kompetencje państw 
członkowskich w odniesieniu do polityki 
kulturalnej i audiowizualnej oraz, ogólnie 
rzecz ujmując, pozostawia się im 
niezbędny zakres działań. Z tego względu 
w ramach działań odnoszących się do 
niektórych aspektów przydziału widma 
radiowego podejmowanych na poziomie 
unijnym powinno wspierać się 
dynamiczne podejście do zarządzania 
częstotliwościami, które uznaje 
kompetencje państw członkowskich w tej 
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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.
Równocześnie państwa członkowskie 
powinny zachować prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizację ich widma radiowego na 
potrzeby porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

dziedzinie oraz które szanuje strategie 
polityczne w obszarze kultury, rozwiązań 
audiowizualnych i mediów każdego 
państwa członkowskiego. Konieczny jest 
wystarczający poziom elastyczności 
umożliwiający akceptację szczególnych 
wymogów krajowych, a państwa 
członkowskie powinny zachować prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizację ich widma radiowego na 
potrzeby porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności. W przypadkach konfliktów 
między państwami członkowskimi 
dotyczącymi wykorzystania częstotliwości 
Komisja może koordynować i wspierać 
rozstrzyganie sporów.

Or. en

Poprawka 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

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 
postanowieniami dyrektywy 2002/21/WE.

Or. en

Poprawka 50
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ograniczenie obciążeń związanych z 
opłatami do tego, co jest wymagane do 
celów optymalnego zarządzania widmem 
radiowym, z zachowaniem równowagi 
pomiędzy opłatami wymagalnymi 
natychmiast a opłatami okresowymi, 
stanowiłoby zachętę do inwestowania w 
infrastrukturę i wdrażania technologii, a 
także do przekazania uzyskanych korzyści 
pod względem kosztów na rzecz 
użytkowników końcowych.

skreślony

Or. de

Poprawka 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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.

Or. en

Poprawka 52
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Punkty dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu to bardzo 
małe i prawie niepowodujące zakłóceń 
urządzenia podobne do domowych 
routerów Wi-Fi, których parametry 
techniczne należy określić na szczeblu 
unijnym w celu wprowadzania ich do 
użytku i korzystania z nich w różnych 
kontekstach lokalnych, z zastrzeżeniem 

(29) Punkty dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu to bardzo 
małe i prawie niepowodujące zakłóceń 
urządzenia podobne do domowych 
routerów Wi-Fi, których użytkowania nie 
należy ograniczać indywidualnymi 
zezwoleniami na wykonanie robót ani 
zezwoleniami innego rodzaju, o ile 
urządzenia te są zgodne z zasadami 
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uzyskania ogólnego zezwolenia, bez 
nieuzasadnionych ograniczeń 
wynikających z indywidualnych planów 
lub innych pozwoleń. Proporcjonalność 
środków określających parametry 
techniczne takich zastosowań, które mają 
być objęte ogólnym zezwoleniem, należy 
zapewnić poprzez określenie parametrów, 
które są znacznie bardziej restrykcyjne niż 
mające zastosowanie maksymalne progi 
określone w ramach środków unijnych w 
odniesieniu do takich parametrów jak np. 
moc wyjściowa.

ochrony danych osobowych i 
bezpieczeństwa sieci.

Or. de

Poprawka 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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.

Or. de

Poprawka 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 55
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Zróżnicowane wdrażanie 
sektorowych przepisów dotyczących 
ochrony użytkowników końcowych w 
poszczególnych państwach może 
doprowadzić do powstania znacznych 
barier na jednolitym rynku cyfrowym, w 
szczególności w postaci zwiększonych 
kosztów przestrzegania przepisów, jakie 
ponosić muszą dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności pragnący 
oferować usługi w różnych państwach 
członkowskich. Ponadto rozdrobnienie i 
niepewność co do poziomu ochrony w 
poszczególnych państwach członkowskich 
podważa zaufanie użytkowników 
końcowych i zniechęca ich do nabywania 
usług łączności elektronicznej za granicą. 
Aby osiągnąć unijny cel polegający na 
usunięciu barier na rynku wewnętrznym, 
należy zastąpić istniejące, rozbieżne 
krajowe środki prawne pojedynczym i w 
pełni zharmonizowanym zestawem 
przepisów sektorowych, które zapewnią 
wysoki poziom ochrony użytkowników 

skreślony
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końcowych. Taka pełna harmonizacja 
przepisów prawnych nie powinna 
stanowić przeszkody dla dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności w 
oferowaniu użytkownikom końcowym 
warunków umownych, które oferują 
wyższy poziom ochrony.

Or. pt

Uzasadnienie

Ponieważ zasady opisane w niniejszym wniosku dotyczącym rozporządzenia zostały
przeniesione do dyrektywy o usłudze powszechnej, nie istnieje konieczność zachowania w 
treści rozporządzenia motywów dotyczących praw konsumentów.

Poprawka 56
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Zróżnicowane wdrażanie 
sektorowych przepisów dotyczących 
ochrony użytkowników końcowych w 
poszczególnych państwach może 
doprowadzić do powstania znacznych 
barier na jednolitym rynku cyfrowym, w 
szczególności w postaci zwiększonych 
kosztów przestrzegania przepisów, jakie 
ponosić muszą dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności pragnący 
oferować usługi w różnych państwach
członkowskich. Ponadto rozdrobnienie i 
niepewność co do poziomu ochrony w 
poszczególnych państwach członkowskich 
podważa zaufanie użytkowników 
końcowych i zniechęca ich do nabywania 
usług łączności elektronicznej za granicą.
Aby osiągnąć unijny cel polegający na 
usunięciu barier na rynku wewnętrznym, 
należy zastąpić istniejące, rozbieżne 
krajowe środki prawne pojedynczym i w 
pełni zharmonizowanym zestawem 

skreślony
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przepisów sektorowych, które zapewnią 
wysoki poziom ochrony użytkowników 
końcowych. Taka pełna harmonizacja 
przepisów prawnych nie powinna 
stanowić przeszkody dla dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności w 
oferowaniu użytkownikom końcowym 
warunków umownych, które oferują 
wyższy poziom ochrony.

Or. en

Poprawka 57
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Zróżnicowane wdrażanie sektorowych 
przepisów dotyczących ochrony 
użytkowników końcowych w 
poszczególnych państwach może 
doprowadzić do powstania znacznych 
barier na jednolitym rynku cyfrowym, w 
szczególności w postaci zwiększonych 
kosztów przestrzegania przepisów, jakie 
ponosić muszą dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności pragnący 
oferować usługi w różnych państwach 
członkowskich. Ponadto rozdrobnienie i 
niepewność co do poziomu ochrony w 
poszczególnych państwach członkowskich 
podważa zaufanie użytkowników 
końcowych i zniechęca ich do nabywania 
usług łączności elektronicznej za granicą. 
Aby osiągnąć unijny cel polegający na 
usunięciu barier na rynku wewnętrznym, 
należy zastąpić istniejące, rozbieżne 
krajowe środki prawne pojedynczym i w 
pełni zharmonizowanym zestawem 
przepisów sektorowych, które zapewnią 
wysoki poziom ochrony użytkowników 
końcowych. Taka pełna harmonizacja 
przepisów prawnych nie powinna stanowić 

(40) Zróżnicowane wdrażanie sektorowych 
przepisów dotyczących ochrony 
użytkowników końcowych w 
poszczególnych państwach może 
doprowadzić do powstania znacznych 
barier na jednolitym rynku cyfrowym, w 
szczególności w postaci zwiększonych 
kosztów przestrzegania przepisów, jakie 
ponosić muszą dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności pragnący 
oferować usługi w różnych państwach 
członkowskich. Ponadto rozdrobnienie i 
niepewność co do poziomu ochrony w 
poszczególnych państwach członkowskich 
podważa zaufanie użytkowników 
końcowych i zniechęca ich do nabywania 
usług łączności elektronicznej za granicą. 
Aby osiągnąć unijny cel polegający na 
usunięciu barier na rynku wewnętrznym, 
należy zastąpić istniejące, rozbieżne 
krajowe środki prawne w minimalnym 
stopniu zharmonizowanym zestawem 
przepisów sektorowych, które zapewnią 
wysoki poziom ochrony użytkowników 
końcowych. Taka harmonizacja przepisów 
prawnych nie powinna stanowić 
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przeszkody dla dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności w oferowaniu 
użytkownikom końcowym warunków 
umownych, które oferują wyższy poziom 
ochrony.

przeszkody dla dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności w oferowaniu 
użytkownikom końcowym warunków 
umownych, które oferują wyższy poziom 
ochrony. Państwa członkowskie mogą 
także wymagać wyższych poziomów 
ochrony.

Or. en

Poprawka 58
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ze względu na fakt, iż niniejsze 
rozporządzenie harmonizuje tylko niektóre 
przepisy sektorowe, powinno ono 
pozostawać bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów w dziedzinie ochrony 
konsumentów, ustanowionych na mocy 
aktów Unii i wdrażających je przepisów 
krajowych.

(41) Niniejsze rozporządzenie powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów w dziedzinie ochrony 
konsumentów, ustanowionych na mocy 
aktów Unii i wdrażających je przepisów 
krajowych, zwłaszcza dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE24a.

__________________
24a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów, 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 
dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Poprawka 59
Regina Bastos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ze względu na fakt, iż niniejsze 
rozporządzenie harmonizuje tylko niektóre 
przepisy sektorowe, powinno ono
pozostawać bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów w dziedzinie ochrony 
konsumentów, ustanowionych na mocy 
aktów Unii i wdrażających je przepisów 
krajowych.

(41) Niniejsze rozporządzenie powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla ogólnych 
przepisów w dziedzinie ochrony 
konsumentów, ustanowionych na mocy 
aktów Unii i wdrażających je przepisów
krajowych.

Or. pt

Uzasadnienie

Ponieważ zasady opisane w niniejszym wniosku dotyczącym rozporządzenia zostały 
przeniesione do dyrektywy o usłudze powszechnej, nie istnieje konieczność zachowania w 
treści rozporządzenia motywów dotyczących praw konsumentów.

Poprawka 60
Regina Bastos

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

skreślony
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Uzasadnienie

Ponieważ zasady opisane w niniejszym wniosku dotyczącym rozporządzenia zostały 
przeniesione do dyrektywy o usłudze powszechnej, nie istnieje konieczność zachowania w 
treści rozporządzenia motywów dotyczących praw konsumentów.

Poprawka 61
Malcolm Harbour

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

skreślony
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Poprawka 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Or. en

Poprawka 63
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 
usług łączności elektronicznej w całej 
Unii. Władze publiczne nie powinny zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług.
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie powinni odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania.
Zróżnicowanie powinno być jednak 
możliwe na podstawie obiektywnie 
uzasadnionych różnic w kosztach, stopniu 
ryzyka i warunkach rynkowych, takich jak 
np. zmiany popytu i polityka cenowa 
konkurentów.

skreślony
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Poprawka 64
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 
usług łączności elektronicznej w całej Unii. 
Władze publiczne nie powinny zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług. 
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie powinni odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania. 
Zróżnicowanie powinno być jednak 
możliwe na podstawie obiektywnie 
uzasadnionych różnic w kosztach, stopniu 
ryzyka i warunkach rynkowych, takich jak 
np. zmiany popytu i polityka cenowa 
konkurentów.

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 
usług łączności elektronicznej w całej Unii. 
Władze publiczne nie powinny zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług. 
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie powinni odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania.

Or. de

Poprawka 65
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W dalszym ciągu utrzymują się 
znaczne różnice między cenami krajowych 
połączeń głosowych i wiadomości SMS a 
cenami tych usług zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, zarówno w 
sieciach stacjonarnych jak i ruchomych.
Mimo iż istnieją znaczne różnice między 
poszczególnymi krajami, operatorami i 
pakietami taryfowymi, oraz między 

skreślony
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usługami w sieciach łączności ruchomej i 
stacjonarnej, taki stan rzeczy w dalszym 
ciągu ma negatywny wpływ na grupy 
klientów bardziej wrażliwych oraz stwarza 
bariery dla płynnego świadczenia usług 
łączności w obrębie Unii. Dzieje się tak 
pomimo bardzo znacznego obniżenia i 
ujednolicenia– w wartościach 
bezwzględnych – stawek za zakańczanie 
połączeń w poszczególnych państwach 
członkowskich, oraz pomimo niskiego 
poziomu cen na rynkach usług tranzytu.
Ponadto przejście do środowiska łączności 
elektronicznej opartego na protokole IP 
powinno w odpowiednim czasie umożliwić 
dodatkowe oszczędności kosztów. Wszelkie 
znaczące różnice w taryfach detalicznych 
między krajowymi połączeniami 
międzystrefowymi w sieciach 
stacjonarnych, które są połączeniami 
innymi niż połączenia realizowane w 
obrębie jednego obszaru lokalnego 
określonego wskaźnikiem obszaru 
geograficznego w planie numeracji 
krajowej, a połączeniami stacjonarnymi 
zakańczanymi w innym państwie 
członkowskim, powinny być uzasadnione 
przez odniesienie do obiektywnych 
kryteriów. Taryfy detaliczne za 
międzynarodowe połączenia w sieciach 
łączności ruchomej nie powinny 
przekraczać wysokości eurotaryfy usług 
głosowych i eurotaryfy SMS, w 
odniesieniu do, odpowiednio, połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym 
oraz wiadomości SMS w roamingu 
regulowanym, określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr 531/2012, chyba 
że uzasadniają to obiektywne kryteria.
Kryteriami takimi mogą być dodatkowe 
koszty oraz rozsądna powiązana marża.
Innymi obiektywnymi czynnikami mogą 
być różnice w powiązanej elastyczności 
cenowej i łatwy dostęp wszystkich 
użytkowników końcowych do 
alternatywnych taryf oferowanych przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności i umożliwiających łączność 
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transgraniczną w obrębie Unii za 
niewielką opłatą lub bez dodatkowej 
opłaty, lub łatwy dostęp do usług 
społeczeństwa informacyjnego mających 
porównywalne funkcje, pod warunkiem że 
użytkownicy końcowi są na bieżąco 
informowani przez swoich dostawców o 
dostępności takich alternatywnych 
możliwości.

Or. en

Poprawka 66
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(46) Swoboda użytkowników końcowych 
w zakresie dostępu do informacji i treści 
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 pozostaje bez uszczerbku 
dla innych przepisów unijnych, w tym dla 
przepisów dotyczących praw autorskich 
oraz dyrektywy 2000/31/WE.

Or. en

Poprawka 67
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
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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 skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych
okolicznościach.

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 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 ograniczenie skutków 
przeciążenia sieci, wyłącznie pod 
warunkiem że przeciążenie sieci jest 
tymczasowe i wynika z zaistnienia 
wyjątkowych okoliczności. Prawnie 
warunkowane zmiany w przepływie 
danych nie są objęte definicją zarządzania 
ruchem.

Or. de

Poprawka 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
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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 skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

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 skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek w przedstawionych 
indywidualnych przypadkach ostrego 
przeciążenia sieci, o ile równorzędne 
rodzaje ruchu traktowane są jednakowo.

Or. en

Poprawka 69
Christian Engström

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 

skreślony
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dostawcami treści, aplikacji lub usług.

Or. en

Poprawka 70
Christian Engström

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 elastycznych parametrach 
jakości, obejmujących np. niższy priorytet 
dla ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Oczekuje się, że 
zapewnienie dostawcom treści, aplikacji i 
usług możliwości negocjowania takich 
elastycznych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności 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.

Or. en
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Poprawka 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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, 
obejmujących np. niższy priorytet dla 
ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Zapewnienie 
dostawcom treści, aplikacji i usług 
możliwości negocjowania takich 
specjalnych 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 na 
ogólną jakość usług otwartego dostępu do 
internetu.

Or. en

Poprawka 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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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 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 na 
jakość usług dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 73
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 
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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.

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. 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 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.

Or. en

Poprawka 74
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
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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.

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, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich wytycznych 
wydanych przez BEREC dotyczących 
metod pomiaru prędkości usług dostępu 
do internetu, parametrów jakości usług, 
które mają zostać poddane pomiarom, 
oraz stosowania środków w zakresie 
rozsądnego zarządzania ruchem. 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.

Or. en
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Poprawka 75
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Środki mające na celu zapewnienie 
większej przejrzystości i porównywalności 
cen, taryf i warunków oraz parametrów 
jakości usług, w tym parametrów 
dotyczących świadczenia usług dostępu do 
internetu, powinny zwiększyć zdolność 
użytkowników do optymalnego wyboru 
dostawców, a tym samym umożliwić im 
czerpanie pełnych korzyści z konkurencji.

(52) Środki mające na celu zapewnienie 
większej przejrzystości i porównywalności 
cen, taryf i warunków oraz parametrów 
jakości usług, w tym parametrów 
dotyczących świadczenia usług dostępu do 
internetu, powinny zwiększyć zdolność 
użytkowników do optymalnego wyboru 
dostawców, a tym samym umożliwić im 
czerpanie pełnych korzyści z konkurencji.

Każdy dobrowolny system certyfikacji 
interaktywnych porównywarek, 
przewodników lub podobnych narzędzi 
jest niezależny od jakiegokolwiek 
dostawcy łączności elektronicznej, 
posługuje się prostym i jasnym językiem, 
wykorzystuje kompletne i aktualne 
informacje, dysponuje przejrzystą 
metodologią, jest rzetelny i dostępny 
zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 
dostępności treści internetowych 2.0”, a 
także posiada skuteczną procedurę 
rozpatrywania skarg.

Or. en

Poprawka 76
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Przed zakupem usługi użytkownicy 
końcowi powinni być odpowiednio 
poinformowani o cenie oraz rodzaju 
oferowanej usługi. Informacje te powinny 
być również udostępniane bezpośrednio 

skreślony
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przed wykonaniem połączenia, jeżeli 
połączenie z danym numerem lub z daną 
usługą podlega szczególnym warunkom 
cenowym, tak jak w przypadku połączeń z 
usługami o podwyższonej opłacie, które 
często podlegają specjalnej opłacie. W 
przypadku gdy obowiązek ten jest 
nieproporcjonalny, uwzględniając czas 
trwania i koszt informacji taryfowej dla 
dostawcy usług w porównaniu ze średnim 
czasem trwania połączenia i ryzykiem 
kosztowym, na które narażony jest 
użytkownik końcowy, krajowe organy 
regulacyjne mogą przyznać odstępstwo.
Użytkownicy końcowi powinni być 
również informowani, jeżeli połączenie z 
bezpłatnym numerem podlega 
dodatkowym opłatom.

Or. en

Poprawka 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Umowy stanowią ważny środek 
zapewniający użytkownikom końcowym 
wysoki poziom przejrzystości informacji 
oraz pewności prawa. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności powinni 
dostarczać użytkownikom końcowym 
jasnych i wyczerpujących informacji 
dotyczących wszystkich istotnych 
elementów umowy, zanim stanie się ona 
wiążąca dla użytkownika końcowego. 
Informacje te powinny być obowiązkowe i 
mogą być zmieniane wyłącznie w drodze 
późniejszego porozumienia między 
użytkownikiem końcowym a dostawcą 
usług. Komisja oraz kilka krajowych 
organów regulacyjnych stwierdziła 
niedawno przypadki znacznych 

(56) Umowy stanowią ważny środek 
zapewniający użytkownikom końcowym 
wysoki poziom przejrzystości informacji 
oraz pewności prawa. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności powinni 
dostarczać użytkownikom końcowym 
jasnych i wyczerpujących informacji 
dotyczących wszystkich istotnych 
elementów umowy, zanim stanie się ona 
wiążąca dla użytkownika końcowego. 
Informacje te powinny być obowiązkowe i 
mogą być zmieniane wyłącznie w drodze 
późniejszego porozumienia między 
użytkownikiem końcowym a dostawcą 
usług. Komisja oraz kilka krajowych 
organów regulacyjnych stwierdziła 
niedawno przypadki znacznych 
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rozbieżności między deklarowaną 
prędkością usług dostępu do internetu a 
prędkością faktycznie dostępną dla 
użytkowników końcowych. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powinni poinformować użytkowników 
końcowych przed zawarciem umowy o 
prędkości i innych parametrach jakości 
usług, jakie są oni w stanie faktycznie 
zapewnić w głównej lokalizacji 
użytkownika.

rozbieżności między deklarowaną 
prędkością usług dostępu do internetu a 
prędkością faktycznie dostępną dla 
użytkowników końcowych. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powinni poinformować użytkowników 
końcowych przed zawarciem umowy o 
szacunkowej prędkości i innych 
parametrach jakości usług w głównej 
lokalizacji użytkownika.

Or. en

Uzasadnienie

Z technicznego punktu widzenia niewykonalne jest zapewnienie faktycznej prędkości 
wszystkim indywidualnym użytkownikom. Mogą istnieć znaczące różnice w ramach jednego 
miasta, a nawet jednej ulicy, i w związku z tym dostawcy powinni mieć obowiązek 
przedstawiania wyłącznie danych szacunkowych.

Poprawka 78
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Umowy stanowią ważny środek 
zapewniający użytkownikom końcowym 
wysoki poziom przejrzystości informacji 
oraz pewności prawa. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności powinni 
dostarczać użytkownikom końcowym 
jasnych i wyczerpujących informacji 
dotyczących wszystkich istotnych 
elementów umowy, zanim stanie się ona 
wiążąca dla użytkownika końcowego. 
Informacje te powinny być obowiązkowe i 
mogą być zmieniane wyłącznie w drodze 
późniejszego porozumienia między 
użytkownikiem końcowym a dostawcą 
usług. Komisja oraz kilka krajowych 
organów regulacyjnych stwierdziła 
niedawno przypadki znacznych 

(56) Umowy stanowią ważny środek 
zapewniający użytkownikom końcowym 
wysoki poziom przejrzystości informacji 
oraz pewności prawa. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności powinni 
dostarczać użytkownikom końcowym 
jasnych i wyczerpujących informacji 
dotyczących wszystkich istotnych 
elementów umowy, zanim stanie się ona 
wiążąca dla użytkownika końcowego. 
Informacje te powinny być obowiązkowe i 
mogą być zmieniane wyłącznie w drodze 
późniejszego, wyraźnie sformułowanego 
porozumienia między użytkownikiem 
końcowym a dostawcą usług. Komisja oraz 
kilka krajowych organów regulacyjnych 
stwierdziła niedawno przypadki znacznych 
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rozbieżności między deklarowaną 
prędkością usług dostępu do internetu a 
prędkością faktycznie dostępną dla 
użytkowników końcowych. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powinni poinformować użytkowników 
końcowych przed zawarciem umowy o 
prędkości i innych parametrach jakości 
usług, jakie są oni w stanie faktycznie 
zapewnić w głównej lokalizacji 
użytkownika.

rozbieżności między deklarowaną 
prędkością usług dostępu do internetu a 
prędkością faktycznie dostępną dla 
użytkowników końcowych. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powinni poinformować użytkowników 
końcowych przed zawarciem umowy o 
prędkości i innych parametrach jakości 
usług, jakie są oni w stanie faktycznie 
zapewnić w głównej lokalizacji 
użytkownika.

Or. en

Poprawka 79
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) W celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
określenia maksymalnych pułapów 
finansowych w odniesieniu do opłat, które 
są im naliczane za połączenia i usługi 
dostępu do internetu. Ta dodatkowa usługa 
powinna być dostępna bezpłatnie i 
powinna obejmować odpowiednie 
powiadomienie, które można ponownie 
odczytywać w późniejszym terminie, w 
sytuacji gdy wysokość opłat zbliża się do 
ustalonego pułapu. Po osiągnięciu 
maksymalnego pułapu użytkownicy 
końcowi nie powinni dłużej otrzymywać 
tych usług i ponosić opłat z ich tytułu, 
chyba że w drodze porozumienia z 
dostawcą usług zażądali oni ich dalszego 
świadczenia.

(58) W celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
określenia maksymalnych pułapów 
finansowych w odniesieniu do opłat, które 
są im naliczane za połączenia i usługi 
dostępu do internetu. Ta dodatkowa usługa 
powinna być dostępna bezpłatnie i 
powinna obejmować odpowiednie 
powiadomienie, które można ponownie 
odczytywać w późniejszym terminie, w 
sytuacji gdy wysokość opłat zbliża się do 
ustalonego pułapu.

Or. pt
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Uzasadnienie

Ponieważ zasady opisane w niniejszym wniosku dotyczącym rozporządzenia zostały 
przeniesione do dyrektywy o usłudze powszechnej, nie istnieje konieczność zachowania w 
treści rozporządzenia motywów dotyczących praw konsumentów.

Poprawka 80
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) W celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
określenia maksymalnych pułapów 
finansowych w odniesieniu do opłat, które 
są im naliczane za połączenia i usługi 
dostępu do internetu. Ta dodatkowa usługa 
powinna być dostępna bezpłatnie i 
powinna obejmować odpowiednie 
powiadomienie, które można ponownie 
odczytywać w późniejszym terminie, w 
sytuacji gdy wysokość opłat zbliża się do 
ustalonego pułapu. Po osiągnięciu 
maksymalnego pułapu użytkownicy 
końcowi nie powinni dłużej otrzymywać 
tych usług i ponosić opłat z ich tytułu, 
chyba że w drodze porozumienia z 
dostawcą usług zażądali oni ich dalszego 
świadczenia.

(58) W celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków użytkownicy 
końcowi w taryfach naliczanych w czasie 
korzystania z usługi lub na podstawie 
wykorzystanych jednostek powinni mieć 
możliwość ustalenia maksymalnych 
pułapów finansowych w odniesieniu do 
opłat, które są im naliczane za połączenia i 
usługi dostępu do internetu. Ta dodatkowa 
usługa powinna obejmować odpowiednie 
powiadomienie, które można ponownie 
odczytywać w późniejszym terminie, w 
sytuacji gdy wysokość opłat zbliża się do 
ustalonego pułapu. Po osiągnięciu 
maksymalnego pułapu użytkownicy 
końcowi nie powinni dłużej otrzymywać 
tych usług i ponosić opłat z ich tytułu, 
chyba że w drodze porozumienia z 
dostawcą usług zażądali oni ich dalszego 
świadczenia.

Or. en

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) W celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
określenia maksymalnych pułapów 
finansowych w odniesieniu do opłat, które 
są im naliczane za połączenia i usługi 
dostępu do internetu. Ta dodatkowa usługa 
powinna być dostępna bezpłatnie i 
powinna obejmować odpowiednie 
powiadomienie, które można ponownie 
odczytywać w późniejszym terminie, w 
sytuacji gdy wysokość opłat zbliża się do 
ustalonego pułapu. Po osiągnięciu 
maksymalnego pułapu użytkownicy 
końcowi nie powinni dłużej otrzymywać 
tych usług i ponosić opłat z ich tytułu, 
chyba że w drodze porozumienia z 
dostawcą usług zażądali oni ich dalszego 
świadczenia.

(58) W celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków, w przypadku 
wszystkich umów o świadczenie usług 
abonamentowych i umów o świadczenie 
usług przedpłaconych z automatycznym 
doładowaniem konta zawartych po 
transpozycji zmian w dyrektywie 
2002/22/WE, użytkownicy końcowi 
powinni mieć możliwość określenia 
maksymalnych pułapów finansowych w 
odniesieniu do opłat, które są im naliczane 
za połączenia i usługi dostępu do internetu. 
Ta dodatkowa usługa powinna być 
dostępna bezpłatnie i powinna obejmować 
odpowiednie powiadomienie, które można 
ponownie odczytywać w późniejszym 
terminie, w sytuacji gdy wysokość opłat 
zbliża się do ustalonego pułapu. Po 
osiągnięciu maksymalnego pułapu 
użytkownicy końcowi nie powinni dłużej 
otrzymywać tych usług i ponosić opłat z 
ich tytułu, chyba że w drodze 
porozumienia z dostawcą usług zażądali 
oni ich dalszego świadczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obciążenie związane z wprowadzeniem takiego instrumentu do wszystkich obowiązujących 
umów wydaje się znaczące i dlatego też wymóg ten powinien mieć zastosowanie wyłącznie do 
umów zawartych po przeprowadzeniu transpozycji. Ponadto należy wykluczyć usługi 
przedpłacone bez automatycznego doładowania, ponieważ w ich przypadku nie ma 
możliwości zaistnienia zjawiska szokująco wysokich rachunków.

Poprawka 82
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Doświadczenia państw członkowskich 
oraz wyniki badania zleconego niedawno 
przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i 
Konsumentów wskazują, że długie okresy 
umowne i automatyczne przedłużanie 
umów bądź przedłużanie umów z 
zastosowaniem milczącej zgody stanowią 
poważne przeszkody w zmianie dostawcy.
Jest zatem pożądane, aby użytkownicy 
końcowi mieli możliwość wypowiedzenia 
umowy w ciągu sześciu miesięcy od jej 
zawarcia bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów. W takim przypadku użytkownicy 
końcowi mogą być poproszeni o 
zrekompensowanie dostawcom wartości 
rezydualnej subsydiowanych urządzeń 
końcowych lub wartości innych promocji 
obliczonej zgodnie z zasadą pro rata 
temporis. Umowy, które zostały 
przedłużone z zastosowaniem milczącej 
zgody, powinny podlegać rozwiązaniu z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 83
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Doświadczenia państw członkowskich 
oraz wyniki badania zleconego niedawno 
przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i 
Konsumentów wskazują, że długie okresy 
umowne i automatyczne przedłużanie 
umów bądź przedłużanie umów z 
zastosowaniem milczącej zgody stanowią 
poważne przeszkody w zmianie dostawcy. 
Jest zatem pożądane, aby użytkownicy 
końcowi mieli możliwość wypowiedzenia 

(59) Doświadczenia państw członkowskich 
oraz wyniki badania zleconego niedawno 
przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i 
Konsumentów wskazują, że długie okresy 
umowne i automatyczne przedłużanie 
umów bądź przedłużanie umów z 
zastosowaniem milczącej zgody stanowią 
poważne przeszkody w zmianie dostawcy. 
Jest zatem pożądane, aby użytkownicy 
końcowi mieli możliwość wypowiedzenia 
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umowy w ciągu sześciu miesięcy od jej 
zawarcia bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów. W takim przypadku użytkownicy 
końcowi mogą być poproszeni o 
zrekompensowanie dostawcom wartości 
rezydualnej subsydiowanych urządzeń 
końcowych lub wartości innych promocji 
obliczonej zgodnie z zasadą pro rata 
temporis. Umowy, które zostały 
przedłużone z zastosowaniem milczącej
zgody, powinny podlegać rozwiązaniu z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

umowy w ciągu dwunastu miesięcy od jej 
zawarcia bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów. W takim przypadku użytkownicy 
końcowi mogą być poproszeni o 
zrekompensowanie dostawcom wartości 
rezydualnej subsydiowanych urządzeń 
końcowych lub wartości innych promocji 
obliczonej zgodnie z zasadą pro rata 
temporis. Umowy, które zostały 
przedłużone z zastosowaniem milczącej 
zgody, powinny podlegać rozwiązaniu z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Okres sześciu miesięcy wydaje się zbyt krótki, aby zapewnić możliwość planowania i pewność 
inwestycyjną dla dostawców łączności elektronicznej.

Poprawka 84
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Doświadczenia państw członkowskich 
oraz wyniki badania zleconego niedawno 
przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i 
Konsumentów wskazują, że długie okresy 
umowne i automatyczne przedłużanie 
umów bądź przedłużanie umów z 
zastosowaniem milczącej zgody stanowią 
poważne przeszkody w zmianie dostawcy. 
Jest zatem pożądane, aby użytkownicy 
końcowi mieli możliwość wypowiedzenia 
umowy w ciągu sześciu miesięcy od jej 
zawarcia bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów. W takim przypadku użytkownicy 
końcowi mogą być poproszeni o 
zrekompensowanie dostawcom wartości 
rezydualnej subsydiowanych urządzeń 
końcowych lub wartości innych promocji 
obliczonej zgodnie z zasadą pro rata 

(59) Doświadczenia państw członkowskich 
oraz wyniki badania zleconego niedawno 
przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i 
Konsumentów wskazują, że długie okresy 
umowne i automatyczne przedłużanie 
umów bądź przedłużanie umów z 
zastosowaniem milczącej zgody stanowią 
poważne przeszkody w zmianie dostawcy. 
Jest zatem pożądane, aby użytkownicy 
końcowi mieli możliwość wypowiedzenia 
umowy w ciągu sześciu miesięcy od jej 
zawarcia bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów. W takim przypadku użytkownicy 
końcowi mogą być poproszeni o 
zrekompensowanie dostawcom, w sposób 
adekwatny do użytkownika końcowego,
wartości rezydualnej subsydiowanych 
urządzeń końcowych lub wartości innych 
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temporis. Umowy, które zostały 
przedłużone z zastosowaniem milczącej 
zgody, powinny podlegać rozwiązaniu z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

promocji obliczonej zgodnie z zasadą pro 
rata temporis. Umowy, które zostały 
przedłużone z zastosowaniem milczącej 
zgody, powinny podlegać rozwiązaniu z 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Or. de

Poprawka 85
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Pakiety obejmujące łączność 
elektroniczną i inne usługi, takie jak 
linearne usługi medialne, stają się coraz 
popularniejsze i są ważnym elementem 
konkurencji. W sytuacji gdy w odniesieniu 
do różnych usług wchodzących w skład 
takich pakietów zastosowanie mają różne 
przepisy umowne, użytkownicy końcowi 
nie mają faktycznej możliwości przejścia 
na konkurencyjne oferty obejmujące cały 
pakiet lub jego części. Przepisy 
niniejszego rozporządzenia dotyczące 
rozwiązywania umów i zmiany dostawcy 
powinny zatem mieć zastosowanie do 
wszystkich elementów takiego pakietu.

skreślony

Or. en

Poprawka 86
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Pakiety obejmujące łączność 
elektroniczną i inne usługi, takie jak 

(61) Pakiety obejmujące łączność 
elektroniczną i inne usługi, takie jak 
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linearne usługi medialne, stają się coraz 
popularniejsze i są ważnym elementem 
konkurencji. W sytuacji gdy w odniesieniu 
do różnych usług wchodzących w skład 
takich pakietów zastosowanie mają różne 
przepisy umowne, użytkownicy końcowi 
nie mają faktycznej możliwości przejścia 
na konkurencyjne oferty obejmujące cały 
pakiet lub jego części. Przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące rozwiązywania 
umów i zmiany dostawcy powinny zatem 
mieć zastosowanie do wszystkich 
elementów takiego pakietu.

linearne usługi medialne, stają się coraz 
popularniejsze i są ważnym elementem 
konkurencji. W sytuacji gdy w odniesieniu 
do różnych usług wchodzących w skład 
takich pakietów zastosowanie mają różne 
przepisy umowne, użytkownicy końcowi 
nie mają faktycznej możliwości przejścia 
na konkurencyjne oferty obejmujące cały 
pakiet lub jego części. Przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące rozwiązywania 
umów i zmiany dostawcy powinny zatem 
mieć co najmniej wspólne zastosowanie do 
tych elementów pakietu, które obejmują 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej i usługi łączności 
elektronicznej, i powinny ponadto mieć 
zastosowanie niezależnie od wszelkich 
przepisów dotyczących rozwiązywania 
umowy lub zmiany dostawcy mających 
zastosowanie do linearnych usług 
medialnych.

Or. en

Poprawka 87
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Aby odnieść pełną korzyść z 
konkurencji na rynku, użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
dokonywania świadomych wyborów i –
gdy leży to w ich interesie – zmiany 
dostawcy. Użytkownicy końcowi powinni 
zatem mieć możliwość zmiany dostawcy 
bez ograniczeń o charakterze prawnym, 
technicznym lub proceduralnym, w tym 
bez ograniczeń wynikających z warunków 
umownych i bez opłat. Możliwość 
przeniesienia numeru jest podstawowym 
elementem ułatwiającym klientom 
dokonanie wyboru i sprzyjającym 

(62) Aby odnieść pełną korzyść z 
konkurencji na rynku, użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
dokonywania świadomych wyborów i –
gdy leży to w ich interesie – zmiany 
dostawcy. Użytkownicy końcowi powinni 
zatem mieć możliwość zmiany dostawcy 
bez ograniczeń o charakterze prawnym, 
technicznym lub proceduralnym, w tym 
bez ograniczeń wynikających z warunków 
umownych i bez opłat. Możliwość 
przeniesienia numeru jest podstawowym 
elementem ułatwiającym klientom 
dokonanie wyboru i sprzyjającym 
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skutecznej konkurencji. Powinno ono być 
realizowane z minimalnym opóźnieniem, 
tak aby numer był faktycznie aktywowany 
w ciągu jednego dnia roboczego od 
zawarcia porozumienia w sprawie 
przeniesienia numeru. Realizacja wniosku 
o przeniesienie numeru nie powinna być 
uzależniona od zapłaty zaległych 
rachunków.

skutecznej konkurencji. Powinno ono być 
realizowane z minimalnym opóźnieniem, 
tak aby numer był faktycznie aktywowany 
w ciągu jednego dnia roboczego. 
Realizacja wniosku o przeniesienie numeru 
nie powinna być uzależniona od zapłaty 
zaległych rachunków.

Or. pt

Uzasadnienie

Ponieważ zasady opisane w niniejszym wniosku dotyczącym rozporządzenia zostały 
przeniesione do dyrektywy o usłudze powszechnej, nie istnieje konieczność zachowania w 
treści rozporządzenia motywów dotyczących praw konsumentów.

Poprawka 88
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Aby wspierać zapewnianie
użytkownikom końcowym kompleksowej 
obsługi oraz ułatwiać płynną zmianę 
dostawcy, proces zmiany dostawcy 
powinien być prowadzony przez 
przejmującego dostawcę łączności 
elektronicznej dla ludności.
Dotychczasowy dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności nie powinien 
opóźniać ani utrudniać procesu zmiany 
dostawcy. Należy w jak największym 
stopniu wykorzystywać zautomatyzowane 
procedury oraz zapewnić wysoki poziom 
ochrony danych osobowych. Dostępność 
przejrzystych, dokładnych i aktualnych 
informacji na temat zmiany dostawcy 
powinna zwiększyć zaufanie 
użytkowników końcowych do procedury 
zmiany dostawcy oraz zachęcić ich do 
bardziej aktywnego udziału w procesie 

(63) Aby ułatwiać użytkownikom 
końcowym płynną zmianę dostawcy, 
BEREC powinien być zobowiązany do
wydawania wytycznych określających 
odnośne obowiązki dostawcy 
przyjmującego i dotychczasowego w 
procesie zmiany dostawcy i przeniesienia 
numeru, zapewniając między innymi, że 
dotychczasowy dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności nie opóźnia ani 
nie utrudnia procesu zmiany dostawcy, że 
proces jest w jak największym stopniu 
zautomatyzowany oraz że zapewniony jest 
wysoki poziom ochrony danych 
osobowych. Wytyczne powinny także 
dotyczyć kwestii, w jaki sposób zapewnić 
ciągłość w korzystaniu z usług przez
użytkowników końcowych, w tym poprzez 
dane identyfikacyjne, takie jak adresy e-
mail, czy poprzez na przykład możliwość 
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konkurencji. wyboru funkcji przekazywania 
wiadomości e-mail. Dostępność 
przejrzystych, dokładnych i aktualnych 
informacji na temat zmiany dostawcy 
powinna zwiększyć zaufanie 
użytkowników końcowych do procedury 
zmiany dostawcy oraz zachęcić ich do 
bardziej aktywnego udziału w procesie 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 89
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Umowy z dotychczasowymi 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności powinny być rozwiązywane 
automatycznie po zmianie dostawcy bez 
konieczności podejmowania dodatkowych 
działań przez użytkowników końcowych.
W przypadku usług przedpłaconych 
należy zwrócić klientowi zmieniającemu 
dostawcę wszystkie niewykorzystane 
środki.

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Umowy z dotychczasowymi 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności powinny być rozwiązywane 

(64) Umowy z dotychczasowymi 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności powinny być rozwiązywane 
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automatycznie po zmianie dostawcy bez 
konieczności podejmowania dodatkowych 
działań przez użytkowników końcowych. 
W przypadku usług przedpłaconych należy 
zwrócić klientowi zmieniającemu dostawcę 
wszystkie niewykorzystane środki.

automatycznie po zmianie dostawcy bez 
konieczności podejmowania dodatkowych 
działań przez użytkowników końcowych. 
W przypadku usług przedpłaconych należy 
zwrócić klientowi zmieniającemu dostawcę 
wszystkie niewykorzystane środki. Klient 
może również zażądać, aby wszystkie 
niewykorzystane środki zostały 
przeniesione do przejmującego dostawcy 
łączności.

Or. en

Poprawka 91
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Umowy z dotychczasowymi 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności powinny być rozwiązywane 
automatycznie po zmianie dostawcy bez 
konieczności podejmowania dodatkowych 
działań przez użytkowników końcowych. 
W przypadku usług przedpłaconych należy 
zwrócić klientowi zmieniającemu dostawcę 
wszystkie niewykorzystane środki.

(64) Umowy z dotychczasowymi 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności powinny być rozwiązywane 
automatycznie po zmianie dostawcy bez 
konieczności podejmowania dodatkowych 
działań przez użytkowników końcowych. 
W przypadku usług przedpłaconych należy 
zwrócić użytkownikowi końcowemu 
zmieniającemu dostawcę wszystkie 
niewykorzystane środki, a także umożliwić
mu wgląd oraz usunięcie dotyczących go 
danych, które zostały zgromadzone.

Or. de

Poprawka 92
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Użytkownicy końcowi muszą mieć 
zapewnioną ciągłość przy zmianie danych 
identyfikacyjnych, takich jak adresy e-
mail. W tym celu oraz w celu 
zagwarantowania, że wiadomości e-mail 
nie zostaną utracone, użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
bezpłatnego korzystania z funkcji 
przekazywania wiadomości e-mail 
udostępnianej przez dotychczasowego 
dostawcę usług dostępu do internetu w 
przypadkach, gdy użytkownik końcowy 
korzysta z adresu e-mail zapewnianego 
przez dotychczasowego dostawcę.

skreślony

Or. en

Poprawka 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en
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Poprawka 94
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) W celu zapewnienia spójności między 
celem, jakim jest zakończenie procesu 
tworzenia jednolitego rynku łączności 
elektronicznej, oraz określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu środkami 
niezbędnymi do osiągnięcia tego celu, a 
niektórymi obowiązującymi przepisami 
prawnymi, a także w celu uwzględnienia 
kluczowych elementów ewoluującej 
praktyki decyzyjnej, należy zmienić 
dyrektywę 2002/21/WE, dyrektywy 
2002/20/WE i 2002/22/WE oraz 
rozporządzenie nr 531/2012. Obejmuje to 
ustanowienie przepisu, zgodnie z którym 
dyrektywę 2002/21/WE oraz powiązane z 
nią dyrektywy należy interpretować w 
związku z niniejszym rozporządzeniem, 
zwiększenie uprawnień Komisji w celu 
zapewnienia spójności środków 
naprawczych nakładanych na dostawców 
łączności elektronicznej posiadających 
znaczącą pozycję rynkową w kontekście 
europejskiego mechanizmu konsultacji, 
harmonizację kryteriów przyjętych w celu 
oceny procedury określania rynków 
właściwych i oceny ich konkurencyjności, 
dostosowanie systemu notyfikacji 
przewidzianego w dyrektywie 2002/20/WE 
w kontekście jednolitego zezwolenia 
unijnego, a także uchylenie przepisów 
dotyczących minimalnej harmonizacji 
praw użytkowników końcowych 
określonych w dyrektywie 2002/22/WE, 
które są zbędne w związku z pełną
harmonizacją przewidzianą w niniejszym 
rozporządzeniu.

(71) W celu zapewnienia spójności między 
celem, jakim jest zakończenie procesu 
tworzenia jednolitego rynku łączności 
elektronicznej, oraz określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu środkami 
niezbędnymi do osiągnięcia tego celu, a 
niektórymi obowiązującymi przepisami 
prawnymi, a także w celu uwzględnienia 
kluczowych elementów ewoluującej 
praktyki decyzyjnej, należy zmienić 
dyrektywę 2002/21/WE, dyrektywy 
2002/20/WE i 2002/22/WE oraz 
rozporządzenie nr 531/2012. Obejmuje to 
ustanowienie przepisu, zgodnie z którym 
dyrektywę 2002/21/WE oraz powiązane z 
nią dyrektywy należy interpretować w 
związku z niniejszym rozporządzeniem, 
zwiększenie uprawnień Komisji w celu 
zapewnienia spójności środków 
naprawczych nakładanych na dostawców 
łączności elektronicznej posiadających 
znaczącą pozycję rynkową w kontekście 
europejskiego mechanizmu konsultacji, 
harmonizację kryteriów przyjętych w celu 
oceny procedury określania rynków 
właściwych i oceny ich konkurencyjności, 
dostosowanie systemu notyfikacji 
przewidzianego w dyrektywie 2002/20/WE 
w kontekście jednolitego zezwolenia 
unijnego, a także uchylenie przepisów 
dotyczących minimalnej harmonizacji 
praw użytkowników końcowych 
określonych w dyrektywie 2002/22/WE, 
które są zbędne w związku z harmonizacją 
przewidzianą w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 95
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Ponadto znaczne ograniczenie stawek 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych w całej Unii w ostatnich latach 
powinno teraz umożliwić wyeliminowanie 
dodatkowych opłat roamingowych za 
połączenia przychodzące.

(76) Ponadto znaczne ograniczenie stawek 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych w całej Unii w ostatnich latach 
powinno teraz umożliwić wyeliminowanie 
dodatkowych opłat roamingowych za 
wszystkie połączenia.

Or. en

Poprawka 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Ponadto znaczne ograniczenie stawek 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych w całej Unii w ostatnich 
latach powinno teraz umożliwić 
wyeliminowanie dodatkowych opłat
roamingowych za połączenia 
przychodzące.

(76) W celu zapewnienia jasności i 
pewności prawnej należy ustalić termin 
ostatecznego wycofania dodatkowych 
opłat detalicznych z tytułu roamingu, 
których obniżanie rozpoczęto 
rozporządzeniem (WE) nr 717/2007. Przed 
tym ostatecznym zniesieniem dodatkowych 
opłat detalicznych należy dokonać 
dalszego obniżenia opłat hurtowych i 
harmonizacji w całej UE stawek za 
zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych w celu stworzenia prawdziwie 
równych warunków działania dla 
operatorów telekomunikacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

W szeregu państw członkowskich średnia cena za połączenie krajowe jest niższa niż 0,05 
EUR. Utrzymanie po 1 lipca 2016 r. cen hurtowych za usługi głosowe w roamingu na 
obecnym poziomie wynoszącym 0,05 EUR, kiedy operatorzy będą mieli obowiązek naliczania 
opłat dla klientów korzystających z roamingu w taki sam sposób, jak w przypadku usług 
krajowych, powodowałoby poważne zakłócenia na rynku. W związku z tym, że od 2016 r. 
operatorzy sieci ruchomych będą konkurować ze sobą na rynku europejskim, należy dokonać 
harmonizacji stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych w celu stworzenia 
równych warunków działania wszystkim przedsiębiorstwom.

Poprawka 97
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80a) Jeżeli użytkownik końcowy wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych, zgoda ta 
powinna być świadoma, konkretna i 
jednoznaczna. Zgoda ta nie powinna być 
warunkiem wstępnym, bez którego 
użytkownik końcowy nie może korzystać z 
usług telekomunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obywatele i przedsiębiorstwa mają 
prawo i dostęp do konkurencyjnych, 
bezpiecznych i niezawodnych usług 
łączności elektronicznej, bez względu na 
to, z którego miejsca na terytorium Unii są 
one świadczone, bez zakłóceń związanych 
z ograniczeniami transgranicznymi i bez 

b) obywatele i przedsiębiorstwa mają 
prawo i dostęp do konkurencyjnych, 
bezpiecznych i niezawodnych usług 
łączności elektronicznej, bez względu na 
to, z którego miejsca na terytorium Unii są 
one świadczone, bez zakłóceń związanych 
z ograniczeniami transgranicznymi i bez 
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nieuzasadnionych kosztów dodatkowych. nieuzasadnionych kosztów dodatkowych i 
sankcji.

Or. en

Poprawka 99
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) krajowe, europejskie i regionalne 
organy publiczne dokonują wspólnych 
uzgodnień w celu zapewnienia 
obywatelom dostępu do usług łączności 
elektronicznej, które są pewne, rzetelne i 
oferowane po konkurencyjnych cenach, 
niezależnie od tego, gdzie na terytorium 
UE mają siedzibę świadczące je podmioty;

Or. fr

Poprawka 100
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) należy zająć się zagadnieniem 
znoszenia nieuzasadnionych nadmiernych 
opłat za połączenia w roamingu.

Or. en

Poprawka 101
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia w 
szczególności zasady regulacyjne, zgodnie 
z którymi, w związku z przepisami 
dyrektyw 2002/19/WE, 2002/20/WE, 
2002/21/WE i 2002/22/WE, Komisja, 
Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 
właściwe organy krajowe działają w 
ramach własnych kompetencji, aby:

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia w 
szczególności zasady regulacyjne, zgodnie 
z którymi, w związku z przepisami 
dyrektyw 2002/19/WE, 2002/20/WE, 
2002/21/WE i 2002/22/WE, Komisja, 
Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 
właściwe organy krajowe i regionalne 
działają w ramach własnych kompetencji, 
aby:

Or. fr

Poprawka 102
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwiać inwestycje i innowacje w nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę o 
wysokiej wydajności, która obejmuje 
zasięgiem całą Unię i która może
zaspokoić nieustannie ewoluujące 
zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych;

c) ułatwiać inwestycje i innowacje w nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę o 
wysokiej wydajności i dopilnować, aby 
obejmowała ona zasięgiem całą Unię i 
mogła zaspokoić nieustannie ewoluujące 
zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych bez względu na to, gdzie na 
terytorium Unii się oni znajdują;

Or. fr

Poprawka 103
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) chronić prywatność użytkowników 
końcowych i zapewnić zorientowaną na 
użytkownika neutralność sieci.

Or. de

Poprawka 104
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) harmonizacji przepisów dotyczących 
praw użytkowników końcowych i 
wspierania skutecznej konkurencji na 
rynkach detalicznych, a tym samym 
ustanowienia europejskiej przestrzeni 
konsumentów w zakresie łączności 
elektronicznej;

skreślona

Or. pt

Uzasadnienie

Ponieważ kwestie dotyczące praw konsumentów poruszone w niniejszym wniosku dotyczącym 
rozporządzenia zostały przeniesione do treści dyrektywy o usłudze powszechnej, nie znajduje 
uzasadnienia pozostawienie ich w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 105
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) harmonizacji przepisów dotyczących 
praw użytkowników końcowych i 
wspierania skutecznej konkurencji na 

skreślona
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rynkach detalicznych, a tym samym 
ustanowienia europejskiej przestrzeni 
konsumentów w zakresie łączności 
elektronicznej;

Or. en

Poprawka 106
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla unijnego 
dorobku prawnego dotyczącego ochrony 
danych oraz art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 107
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „główna siedziba” oznacza miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim, w którym 
podejmuje się główne decyzje dotyczące 
inwestycji i działalności w zakresie 
świadczenia usług łączności 
elektronicznej lub dostarczania sieci 
łączności elektronicznej w Unii;

6) „główna siedziba” oznacza miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim, w którym 
faktycznie jest prowadzona działalność 
administracyjna. Obejmuje to istotne, 
centralne zarządzanie przedsiębiorstwem, 
jak również kontrolę nad działalnością 
operacyjną, personelem, księgowością i 
majątkiem przedsiębiorstwa.

Or. de
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Uzasadnienie

Definicja nie zawiera obiektywnych i jednoznacznie przypisanych kryteriów. Odniesienie 
„faktycznie jest prowadzona działalność administracyjna” umożliwia precyzyjną definicję, 
którą trudno zmodyfikować zgodnie z potrzebami danego przedsiębiorstwa. Obniża to ryzyko 
nadużyć w procedurach udzielania zezwoleń w Unii Europejskiej.

Poprawka 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

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 postanowieniami 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;

__________________ __________________
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).

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).

Or. en

Poprawka 109
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12
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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

Or. en

Poprawka 110
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „rozsądne zarządzanie siecią” 
oznacza zarządzanie siecią, które jest 
zgodne z ogólnymi zasadami relewancji, 
proporcjonalności, skuteczności, 
niedyskryminacji i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14
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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 na 
poziomie jakości odzwierciedlającym 
aktualny stan technologii, a tym samym 
umożliwia łączność między wszystkimi
punktami końcowymi podłączonymi do 
internetu, bez względu na stosowaną 
technologię sieci oraz bez żadnych 
ograniczeń dotyczących wymienianych 
między nimi legalnych treści. Usługa ta 
umożliwia użytkownikom końcowym 
korzystanie z dowolnej aplikacji 
wykorzystującej funkcję łączności 
elektronicznej internetu. Usługa 
nieograniczonego dostępu do internetu 
opiera się na zasadzie „best effort”, a 
jedynymi dopuszczalnymi wyjątkami są 
proporcjonalne techniczne środki 
zarządzania ruchem lub wprowadzanie w 
życie orzeczenia sądu;

Or. en

Poprawka 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – 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 określają odpowiednie 
wymagania minimalne w zakresie jakości 
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usług otwartego dostępu do internetu,
która odpowiada aktualnemu poziomowi 
postępu technologicznego; usługa 
otwartego dostępu do internetu umożliwia 
użytkownikom końcowym korzystanie z 
wszelkich aplikacji opartych o łączność 
internetową zgodnie z zasadą należytej 
staranności (ang. best effort); jedynym 
dopuszczalnym odstępstwem od tej zasady 
jest względne, uzasadnione zarządzanie 
przepływem danych, jeżeli przewidują to 
wyraźnie określone warunki stosowania 
aplikacji;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja usługi dostępu do internetu powinna być zgodna z definicją opracowaną przez 
BEREC (BEREC Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality; BoR (12) 
131.

Poprawka 113
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – 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 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;
usługa ta umożliwia użytkownikom 
końcowym wysyłanie i otrzymywanie 
danych z całego internetu.

Or. en

Poprawka 114
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – 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 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; usługa ta umożliwia użytkownikom 
końcowym wysyłanie i otrzymywanie 
danych z całego internetu.

Or. en

Poprawka 115
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – 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 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 lub stosowane urządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Kolejne doprecyzowanie dotyczące różnych urządzeń. Odniesienia do stosowanych aplikacji, 
ewentualnych ograniczeń i zarządzania ruchem celowo nie zostały uwzględnione, aby nie 
przeciążać definicji oraz aby unikać powtórzeń treści zawartych w innych częściach wniosku.
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Poprawka 116
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

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;

skreślony

Or. en

Poprawka 117
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

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 

15) „usługi specjalistyczne” oznaczają 
usługi łączności elektronicznej 
zapewnione i świadczone w ramach 
zamkniętych sieci łączności elektronicznej 
wykorzystujących protokół internetowy, 
ale niebędących częścią internetu.
Sformułowanie „zamknięte sieci łączności 
elektronicznej” odnosi się do sieci, które 
opierają się na ścisłej kontroli dostępu.
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nie jest wprowadzana na rynek lub 
powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 118
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

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 lub każdą 
inną usługę, która współpracuje z 
protokołem IP pod kontrolą dostępu w 
zamkniętej sieci łączności i nie stanowi 
substytutu usługi dostępu do internetu. 
Również funkcje takiej usługi różnią się 
od funkcji oferowanych przez publiczne 
usługi łączności internetowej.

Or. de

Poprawka 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę, która zapewnia możliwość 
uzyskania dostępu do określonych treści, 

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę, która jest zapewniona lub 
świadczona w ramach zamkniętej sieci 
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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;

łączności elektronicznej wykorzystującej 
protokół internetowy, opierającą się o 
ścisłą kontrolę dostępu, oraz która nie jest 
wprowadzana na rynek lub powszechnie 
stosowana jako substytut usługi dostępu do 
internetu;

Or. en

Poprawka 120
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

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 lub każdą 
inną usługę, która zapewnia, za pomocą 
logicznie odrębnej zdolności oraz w 
oparciu o ścisłą kontrolę dostępu, dostęp
do określonych treści, aplikacji lub usług, 
lub do ich kombinacji, w celu 
zabezpieczenia parametrów podwyższonej 
jakości, które kontrolowane są od 
początku do końca sieci, oraz która nie jest 
wprowadzana na rynek lub stosowana jako 
substytut usługi dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 121
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

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 lub każdą 
inną usługę wykorzystującą protokół 
internetowy, która zapewnia określonej 
liczbie stron zoptymalizowany dostęp do 
określonych treści, aplikacji lub usług, lub 
do ich kombinacji, i której właściwości 
techniczne kontrolowane są z 
wykorzystaniem zarządzania ruchem w 
celu zapewnienia adekwatnych 
właściwości usługowych, oraz która nie 
jest wprowadzana na rynek lub 
powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolowanie usług specjalistycznych od początku do końca sieci może nie zawsze być 
możliwe z technicznego punktu widzenia lub, w niektórych przypadkach, może w ogóle nie być 
brane pod uwagę, ponieważ np. tylko część trasy przesyłowej mogłaby zostać 
zoptymalizowana. Nie jest także jasne, czy całkowita kontrola od początku do końca sieci jest 
wykonalna w przypadku transmisji danych w sieciach ruchomych. Ponadto wyraźnie 
zaznaczono, że zoptymalizowany dostęp w sposób oczywisty zakłada zarządzanie ruchem.

Poprawka 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski dostawca łączności 
elektronicznej ma prawo do dostarczania 
sieci łączności elektronicznej i świadczenia 
usług łączności elektronicznej w całej Unii 
oraz do wykonywania praw związanych z 
dostarczaniem takich sieci i świadczeniem 

1. Każdy dostawca łączności elektronicznej 
ma prawo do dostarczania sieci łączności 
elektronicznej i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w całej Unii oraz 
do wykonywania praw związanych z 
dostarczaniem takich sieci i świadczeniem 
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takich usług w każdym państwie 
członkowskim, w którym prowadzi 
działalność na podstawie jednolitego 
zezwolenia unijnego, oraz podlega tylko 
wymogom zgłoszenia określonym w art. 4.

takich usług w każdym państwie 
członkowskim, w którym prowadzi 
działalność na podstawie jednolitego 
zezwolenia unijnego, oraz podlega tylko 
wymogom zgłoszenia określonym w art. 4.

Or. en

Poprawka 123
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
12 dyrektywy 2002/20/WE europejski 
dostawca łączności elektronicznej może 
podlegać opłatom administracyjnym 
obowiązującym w przyjmującym państwie 
członkowskim tylko wtedy, gdy jego 
roczny obrót na rynku usług łączności 
elektronicznej w tym państwie 
członkowskim przekracza 0,5 % 
całkowitego krajowego obrotu na rynku 
łączności elektronicznej. Przy nakładaniu 
tych opłat uwzględnia się tylko obrót na 
rynku usług łączności elektronicznej w 
zainteresowanym państwie członkowskim.

3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
12 dyrektywy 2002/20/WE europejski 
dostawca łączności elektronicznej może 
podlegać opłatom administracyjnym 
obowiązującym w przyjmującym państwie 
członkowskim tylko wtedy, gdy jego 
roczny obrót na rynku usług łączności 
elektronicznej w tym państwie 
członkowskim przekracza 0,1 % 
całkowitego krajowego obrotu na rynku 
łączności elektronicznej. Przy nakładaniu 
tych opłat uwzględnia się tylko obrót na 
rynku usług łączności elektronicznej w 
zainteresowanym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 124
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 lit. 
b) dyrektywy 2002/22/WE europejski 
dostawca łączności elektronicznej może 

4. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 lit. 
b) dyrektywy 2002/22/WE europejski 
dostawca łączności elektronicznej może 
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podlegać opłatom nakładanym w celu 
podzielenia kosztu netto wynikającego z 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej w przyjmującym państwie 
członkowskim tylko wtedy, gdy jego 
roczny obrót na rynku usług łączności 
elektronicznej w tym państwie 
członkowskim przekracza 3 % całkowitego 
krajowego obrotu na rynku łączności 
elektronicznej. Przy nakładaniu tych opłat 
uwzględnia się tylko obrót na rynku usług 
łączności elektronicznej w 
zainteresowanym państwie członkowskim.

podlegać opłatom nakładanym w celu 
podzielenia kosztu netto wynikającego z 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej w przyjmującym państwie 
członkowskim tylko wtedy, gdy jego 
roczny obrót na rynku usług łączności 
elektronicznej w tym państwie 
członkowskim przekracza 1 % całkowitego 
krajowego obrotu na rynku łączności 
elektronicznej. Przy nakładaniu tych opłat 
uwzględnia się tylko obrót na rynku usług 
łączności elektronicznej w 
zainteresowanym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 125
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejski dostawca łączności 
elektronicznej ma prawo do równego 
traktowania przez krajowe organy 
regulacyjne poszczególnych państw 
członkowskich w obiektywnie 
równoważnych sytuacjach.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie to pomija różnice w zakresie ochrony stosowanej i przewidzianej w krajowych 
przepisach prawa różnych państw członkowskich. Prawo krajowe musi być stosowane przez 
właściwe organy regulacyjne, a nie wszelkie najłagodniejsze przepisy wewnątrz UE, co 
byłoby spornie możliwe przy zachowaniu takiego sformułowania. W ten sposób Komisja 
Europejska, jak również państwo członkowskie z najniższym poziomem ochrony lub 
wykładnią prawa, byłyby wyłączną miarą.

Poprawka 126
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwa dostawcy usług, jego status 
prawny i forma prawna, numer wpisu do 
rejestru, w przypadku gdy dostawca usług 
znajduje się w rejestrze handlowym lub w 
innym podobnym rejestrze publicznym, 
adres geograficzny głównej siedziby 
przedsiębiorstwa, dane osoby kontaktowej, 
krótki opis sieci, które są lub mają być 
dostarczane lub usług, które są lub mają 
być świadczone, w tym dane państwa 
członkowskiego siedziby dostawcy;

a) nazwa dostawcy usług, jego status 
prawny i forma prawna, numer wpisu do 
rejestru, w przypadku gdy dostawca usług 
znajduje się w rejestrze handlowym lub w 
innym podobnym rejestrze publicznym, 
adres geograficzny głównej siedziby 
przedsiębiorstwa, dane osoby kontaktowej, 
krótki opis sieci, które są lub mają być 
dostarczane lub usług, które są lub mają 
być świadczone, ich mechanizmy 
bezpieczeństwa, w tym dane państwa 
członkowskiego siedziby dostawcy;

Or. de

Poprawka 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
szerokopasmowej.

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

Or. en

Poprawka 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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 
oraz obronności, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ważnych celów związanych 
z interesem ogółu, takich jak 
różnorodność kulturowa i pluralizm 
mediów, a także interesów poszczególnych 
użytkowników częstotliwości radiowych.

Or. en

Poprawka 129
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy krajowe stosują 
możliwie najmniej restrykcyjny system 
zezwoleń w celu umożliwienia 
użytkowania widma radiowego, w oparciu
o obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne 
kryteria, w taki sposób aby maksymalnie 
zwiększyć elastyczność i efektywność 
wykorzystania widma radiowego oraz 
wspierać tworzenie w całej Unii 
porównywalnych warunków realizowania 
zintegrowanych inwestycji 
wieloterytorialnych i prowadzenia działań 
przez europejskich dostawców łączności 

2. W celu umożliwienia użytkowania 
widma radiowego właściwe organy 
krajowe stosują system zezwoleń oparty na
obiektywnych, przejrzystych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych
kryteriach, w taki sposób aby 
maksymalnie zwiększyć elastyczność i 
efektywność wykorzystania widma 
radiowego oraz wspierać tworzenie w całej 
Unii porównywalnych warunków 
realizowania zintegrowanych inwestycji 
wieloterytorialnych i prowadzenia działań 
przez europejskich dostawców łączności 
elektronicznej.
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elektronicznej.

Or. de

Poprawka 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 skutecznego 
wykorzystywania częstotliwości w celu 
zaspokojenia rosnącego popytu na szybkie 
bezprzewodowe sieci szerokopasmowe, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
interesu publicznego, a także wartości 
społecznej, kulturowej i gospodarczej 
widma radiowego jako całości;

Or. en

Poprawka 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnienie, że każda zmiana w 
strategii w odniesieniu do skutecznego 
wykorzystywania częstotliwości 
uwzględnia wpływ na interes publiczny 
pod względem zakłóceń i kosztów.

Or. en

Poprawka 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – 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

Or. en

Poprawka 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ust. 2 nie ma zastosowania do 
przepisów art. 9 ust. 3 i 4 dyrektywy 
2002/21/WE.

Or. en

Poprawka 134
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przestrzeganie przepisów o ochronie 
prywatności, danych osobowych, 
bezpieczeństwa i integralności sieci oraz 

f) przestrzeganie przepisów o ochronie 
prywatności, danych osobowych, zasady 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
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przejrzystości, zgodnie z prawem unijnym. projektowania, bezpieczeństwa i 
integralności sieci oraz przejrzystości, 
zgodnie z prawem unijnym.

Or. de

Poprawka 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Produkt łączności o zapewnionej jakości 

usług (ASQ)
1. Każdy operator ma prawo oferować 
europejski produkt łączności o
zapewnionej jakości usług określony w 
ust. 4.
2. Każdy operator realizuje racjonalne 
wnioski o dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług określonego w ust. 4 złożone na 
piśmie przez upoważnionego dostawcę 
usług łączności elektronicznej. Wszelkie 
odmowy dostarczenia europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług opierają się na obiektywnych 
kryteriach. Operator podaje przyczyny 
odmowy w terminie jednego miesiąca od 
daty złożenia pisemnego wniosku.
Za obiektywną przyczynę odmowy uznaje 
się fakt, że strona wnioskująca o 
dostarczenie jej europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług nie 
ma możliwości udostępnienia stronie, do 
której wystąpiła z wnioskiem, na wniosek 
tej strony i na rozsądnych warunkach, czy 
to na terytorium Unii, czy w krajach 
trzecich, europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług, lub 
nie chce tego zrobić.



PE524.526v01-00 66/265 AM\1010616PL.doc

PL

3. Jeżeli wniosek rozpatrzono odmownie 
lub nie zdołano zawrzeć umowy dotyczącej 
szczegółowych warunków, w tym ceny, w 
terminie dwóch miesięcy od daty złożenia 
pisemnego wniosku, każda ze stron może 
skierować sprawę do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego na mocy 
art. 20 dyrektywy 2002/21/WE. W takim 
przypadku można zastosować art. 3 ust. 6 
niniejszego rozporządzenia.
4. Dostarczenie produktu łączności uznaje 
się za dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług, jeżeli został on dostarczony zgodnie 
z minimalnymi parametrami 
wyszczególnionymi w załączniku II i 
spełnia łącznie następujące materialne 
wymagania:
a) może być oferowany jako produkt 
wysokiej jakości w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii;
b) umożliwia usługodawcom zaspokojenie 
potrzeb ich użytkowników końcowych;
c) efektywność kosztowa, biorąc pod 
uwagę istniejące rozwiązania, które mogą 
być dostarczone za pośrednictwem tej 
samej sieci;
d) skuteczność operacyjna, w 
szczególności jeżeli chodzi o możliwie 
największe obniżenie barier dla wdrażania 
oraz kosztów uruchomienia dla klientów;
oraz
f) zagwarantowanie przestrzegania
przepisów o ochronie prywatności, danych 
osobowych, bezpieczeństwa i integralności 
sieci oraz przejrzystości, zgodnie z prawem 
unijnym.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 32, aby dostosowywać 
załącznik II do zmian na rynku i postępu 
technologicznego, i w dalszym ciągu 
spełniać wymagania materialne 
wyszczególnione w ust. 4.
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Or. de

Poprawka 136
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Produkt łączności o zapewnionej jakości 

usług (ASQ)
1. Każdy operator ma prawo oferować 
europejski produkt łączności o 
zapewnionej jakości usług określony w 
ust. 4.
2. Każdy operator realizuje racjonalne 
wnioski o dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług określonego w ust. 4 złożone na 
piśmie przez upoważnionego dostawcę 
usług łączności elektronicznej. Wszelkie 
odmowy dostarczenia europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług opierają się na obiektywnych 
kryteriach. Operator podaje przyczyny 
odmowy w terminie jednego miesiąca od 
daty złożenia pisemnego wniosku.
Za obiektywną przyczynę odmowy uznaje 
się fakt, że strona wnioskująca o 
dostarczenie jej europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług nie 
ma możliwości udostępnienia stronie, do 
której wystąpiła z wnioskiem, na wniosek 
tej strony i na rozsądnych warunkach, czy 
to na terytorium Unii, czy w krajach 
trzecich, europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług, lub 
nie chce tego zrobić.
3. Jeżeli wniosek rozpatrzono odmownie 
lub nie zdołano zawrzeć umowy dotyczącej 
szczegółowych warunków, w tym ceny, w 
terminie dwóch miesięcy od daty złożenia 
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pisemnego wniosku, każda ze stron może 
skierować sprawę do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego na mocy 
art. 20 dyrektywy 2002/21/WE. W takim 
przypadku można zastosować art. 3 ust. 6 
niniejszego rozporządzenia.
4. Dostarczenie produktu łączności uznaje 
się za dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług, jeżeli został on dostarczony zgodnie 
z minimalnymi parametrami 
wyszczególnionymi w załączniku II i 
spełnia łącznie następujące materialne 
wymagania:
a) może być oferowany jako produkt 
wysokiej jakości w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii;
b) umożliwia usługodawcom zaspokojenie 
potrzeb ich użytkowników końcowych;
c) efektywność kosztowa, biorąc pod 
uwagę istniejące rozwiązania, które mogą 
być dostarczone za pośrednictwem tej 
samej sieci;
d) skuteczność operacyjna, w 
szczególności jeżeli chodzi o możliwie 
największe obniżenie barier dla wdrażania 
oraz kosztów uruchomienia dla klientów; 
oraz
e) zagwarantowanie przestrzegania 
przepisów o ochronie prywatności, danych 
osobowych, bezpieczeństwa i integralności 
sieci oraz przejrzystości, zgodnie z prawem 
unijnym.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 32, aby dostosowywać 
załącznik II do zmian na rynku i postępu 
technologicznego, i w dalszym ciągu 
spełniać wymagania materialne 
wyszczególnione w ust. 4.

Or. fr
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Poprawka 137
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Produkt łączności o zapewnionej jakości 

usług (ASQ)
1. Każdy operator ma prawo oferować 
europejski produkt łączności o 
zapewnionej jakości usług określony w 
ust. 4.
2. Każdy operator realizuje racjonalne 
wnioski o dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług określonego w ust. 4 złożone na 
piśmie przez upoważnionego dostawcę 
usług łączności elektronicznej. Wszelkie 
odmowy dostarczenia europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług opierają się na obiektywnych 
kryteriach. Operator podaje przyczyny 
odmowy w terminie jednego miesiąca od 
daty złożenia pisemnego wniosku.
Za obiektywną przyczynę odmowy uznaje 
się fakt, że strona wnioskująca o 
dostarczenie jej europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług nie 
ma możliwości udostępnienia stronie, do 
której wystąpiła z wnioskiem, na wniosek 
tej strony i na rozsądnych warunkach, czy 
to na terytorium Unii, czy w krajach 
trzecich, europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług, lub 
nie chce tego zrobić.
3. Jeżeli wniosek rozpatrzono odmownie
lub nie zdołano zawrzeć umowy dotyczącej 
szczegółowych warunków, w tym ceny, w 
terminie dwóch miesięcy od daty złożenia 
pisemnego wniosku, każda ze stron może 
skierować sprawę do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego na mocy 
art. 20 dyrektywy 2002/21/WE. W takim 
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przypadku można zastosować art. 3 ust. 6 
niniejszego rozporządzenia.
4. Dostarczenie produktu łączności uznaje 
się za dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług, jeżeli został on dostarczony zgodnie 
z minimalnymi parametrami 
wyszczególnionymi w załączniku II i 
spełnia łącznie następujące materialne 
wymagania:
a) może być oferowany jako produkt 
wysokiej jakości w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii;
b) umożliwia usługodawcom zaspokojenie 
potrzeb ich użytkowników końcowych;
c) efektywność kosztowa, biorąc pod 
uwagę istniejące rozwiązania, które mogą 
być dostarczone za pośrednictwem tej 
samej sieci;
d) skuteczność operacyjna, w 
szczególności jeżeli chodzi o możliwie 
największe obniżenie barier dla wdrażania 
oraz kosztów uruchomienia dla klientów;
oraz
e)zagwarantowanie przestrzegania
przepisów o ochronie prywatności, danych 
osobowych, bezpieczeństwa i integralności 
sieci oraz przejrzystości, zgodnie z prawem 
unijnym.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 32, aby dostosowywać 
załącznik II do zmian na rynku i postępu 
technologicznego, i w dalszym ciągu 
spełniać wymagania materialne 
wyszczególnione w ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że dostawca sieci jednakowo świadczy wszelkie usługi. Określone usługi 
specjalistyczne nie powinny być świadczone priorytetowo z powodu korzyści w postaci zysku.
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Poprawka 138
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Produkt łączności o zapewnionej jakości 

usług (ASQ)
1. Każdy operator ma prawo oferować 
europejski produkt łączności o 
zapewnionej jakości usług określony w 
ust. 4.
2. Każdy operator realizuje racjonalne 
wnioski o dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług określonego w ust. 4 złożone na 
piśmie przez upoważnionego dostawcę 
usług łączności elektronicznej. Wszelkie 
odmowy dostarczenia europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług opierają się na obiektywnych 
kryteriach. Operator podaje przyczyny 
odmowy w terminie jednego miesiąca od 
daty złożenia pisemnego wniosku.
Za obiektywną przyczynę odmowy uznaje 
się fakt, że strona wnioskująca o 
dostarczenie jej europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług nie 
ma możliwości udostępnienia stronie, do 
której wystąpiła z wnioskiem, na wniosek 
tej strony i na rozsądnych warunkach, czy 
to na terytorium Unii, czy w krajach 
trzecich, europejskiego produktu 
łączności o zapewnionej jakości usług, lub 
nie chce tego zrobić.
3. Jeżeli wniosek rozpatrzono odmownie 
lub nie zdołano zawrzeć umowy dotyczącej 
szczegółowych warunków, w tym ceny, w 
terminie dwóch miesięcy od daty złożenia 
pisemnego wniosku, każda ze stron może 
skierować sprawę do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego na mocy 
art. 20 dyrektywy 2002/21/WE. W takim 
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przypadku można zastosować art. 3 ust. 6 
niniejszego rozporządzenia.
4. Dostarczenie produktu łączności uznaje 
się za dostarczenie europejskiego 
produktu łączności o zapewnionej jakości 
usług, jeżeli został on dostarczony zgodnie 
z minimalnymi parametrami 
wyszczególnionymi w załączniku II i 
spełnia łącznie następujące materialne 
wymagania:
a) może być oferowany jako produkt 
wysokiej jakości w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii;
b) umożliwia usługodawcom zaspokojenie 
potrzeb ich użytkowników końcowych;
c) efektywność kosztowa, biorąc pod 
uwagę istniejące rozwiązania, które mogą 
być dostarczone za pośrednictwem tej 
samej sieci;
d) skuteczność operacyjna, w 
szczególności jeżeli chodzi o możliwie 
największe obniżenie barier dla wdrażania 
oraz kosztów uruchomienia dla klientów; 
oraz
e) zagwarantowanie przestrzegania 
przepisów o ochronie prywatności, danych 
osobowych, bezpieczeństwa i integralności 
sieci oraz przejrzystości, zgodnie z prawem 
unijnym.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 32, aby dostosowywać 
załącznik II do zmian na rynku i postępu 
technologicznego, i w dalszym ciągu 
spełniać wymagania materialne 
wyszczególnione w ust. 4.

Or. en

Poprawka 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 
swobodnego korzystania przez 
użytkowników końcowych z publicznych 
sieci łączności elektronicznej lub 
powszechnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej dostarczanych przez 
przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim.

1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 
prawa do korzystania przez użytkowników 
końcowych z publicznych sieci łączności 
elektronicznej lub powszechnie dostępnych 
usług łączności elektronicznej 
dostarczanych przez przedsiębiorstwo 
mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim.

Or. de

Poprawka 140
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 
swobodnego korzystania przez 
użytkowników końcowych z publicznych 
sieci łączności elektronicznej lub 
powszechnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej dostarczanych przez 
przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim.

1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 
korzystania przez użytkowników 
końcowych z publicznych sieci łączności 
elektronicznej lub powszechnie dostępnych 
usług łączności elektronicznej 
dostarczanych przez przedsiębiorstwo i/lub 
organy publiczne mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 141
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 
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swobodnego korzystania przez 
użytkowników końcowych z publicznych 
sieci łączności elektronicznej lub 
powszechnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej dostarczanych przez 
przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim.

korzystania przez użytkowników 
końcowych z publicznych sieci łączności 
elektronicznej lub powszechnie dostępnych 
usług łączności elektronicznej 
dostarczanych przez przedsiębiorstwo 
mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności zapewniają, by użytkownicy 
końcowi otrzymywali odpowiednie 
powiadomienie w momencie, w którym 
konsumpcja usług osiągnęła 80 % limitu 
finansowego ustalonego zgodnie z ust. 1.
W powiadomieniu informuje się, jakie 
kroki należy podjąć w celu dalszego 
korzystania z tych usług, w tym o kosztach 
tych usług. Dostawca zaprzestaje 
świadczenia określonych usług oraz 
pobierania opłat od użytkownika 
końcowego, gdyby miało dojść do 
przekroczenia limitu finansowego, chyba 
że użytkownik końcowy wystąpi o dalsze 
lub ponowne świadczenie tych usług. Po 
osiągnięciu limitu finansowego 
użytkownicy końcowi mogą w dalszym 
ciągu odbierać połączenia i wiadomości 
SMS, łączyć się z darmowymi numerami 
oraz bezpłatnie ze służbami ratunkowymi, 
wybierając europejski numer alarmowy 
112, do końca uzgodnionego okresu 
naliczania opłat.

Or. en
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Poprawka 143
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są obiektywnie 
uzasadnione.

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania.

Or. en

Poprawka 144
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są obiektywnie 
uzasadnione.

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania.

Or. de

Uzasadnienie

To niepotrzebne i nieprecyzyjne ograniczenie tej ważnej zasady. Dopuszczalne powody do 
dyskryminacji mogłyby zostać precyzyjnie określone w innym miejscu, w rozporządzeniach 
wykonawczych lub przez krajowe organy regulacyjne w porozumieniu z Europejską Agencją 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Sformułowanie „obiektywnie uzasadnione” 
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jest zbyt proste i niejednoznaczne.

Poprawka 145
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są obiektywnie 
uzasadnione.

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności w danym państwie członkowskim 
nie mogą stosować wobec użytkowników 
końcowych żadnych dyskryminacyjnych 
wymogów ani warunków w zakresie 
dostępu lub korzystania, w tym opłat i 
taryf, ze względu na ich obywatelstwo lub 
miejsce zamieszkania, chyba że dostawcy 
są w stanie wykazać, że różnice są 
bezpośrednio uzasadnione przez 
obiektywne kryteria.

Or. en

Poprawka 146
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są obiektywnie
uzasadnione.

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 
użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są uzasadnione przez 
wytyczne określone w ust. 3a i pozostają z 
nimi w ścisłej zgodności. 

Or. en
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Poprawka 147
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

skreślony

a) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
stacjonarnej, taryf wyższych niż taryfy 
obowiązujące w przypadku krajowych 
połączeń międzystrefowych;
b) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
ruchomej, odpowiednio, taryf wyższych 
niż eurotaryfa za połączenia głosowe i 
wiadomości SMS w ramach roamingu 
regulowanego ustanowiona w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012.

Or. pt

Uzasadnienie

W odniesieniu do rynku połączeń w sieci stacjonarnej, interwencja regulacyjna nie jest 
uzasadniona z uwagi na brak ewidentnych dowodów jej użyteczności. W odniesieniu do rynku 
łączności ruchomej, powinno się tę kwestię rozpatrywać przez pryzmat ogólnego podejścia do 
roamingu zgodnie z definicją uwzględnioną w treści rozporządzenia w sprawie roamingu 
(III).

Poprawka 148
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

skreślony

a) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
stacjonarnej, taryf wyższych niż taryfy 
obowiązujące w przypadku krajowych 
połączeń międzystrefowych;
b) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
ruchomej, odpowiednio, taryf wyższych 
niż eurotaryfa za połączenia głosowe i 
wiadomości SMS w ramach roamingu 
regulowanego ustanowiona w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Rynek połączeń międzynarodowych został zderegulowany w 2007 r., ponieważ już wtedy 
uważany był za rynek konkurencyjny. Od momentu deregulacji rynek ten stał się jeszcze 
bardziej konkurencyjny za sprawą pakietów minut, stawek obliczanych na podstawie płaskiej 
skali oraz operatorów wirtualnych przedstawiających alternatywne oferty uzupełnione o 
usługi telefonii internetowej, takie jak Skype, które umożliwiają przeprowadzanie bezpłatnych 
połączeń z użytkownikami na całym świecie. W związku z powyższym wydaje się, że nie ma 
powodu regulowania tego rynku.

Poprawka 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 

skreślony



AM\1010616PL.doc 79/265 PE524.526v01-00

PL

obiektywnie uzasadnione:
a) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
stacjonarnej, taryf wyższych niż taryfy 
obowiązujące w przypadku krajowych 
połączeń międzystrefowych;
b) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
ruchomej, odpowiednio, taryf wyższych 
niż eurotaryfa za połączenia głosowe i 
wiadomości SMS w ramach roamingu 
regulowanego ustanowiona w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012.

Or. en

Poprawka 150
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Uzasadnienie takie jak w przypadku ustępu 2.

Poprawka 151
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim niż taryfy 
obowiązujące w przypadku krajowych 
połączeń międzystrefowych, chyba że 
różnica ta jest uzasadniona przez wytyczne 
określone w ust. 3a i pozostaje z nimi w 
ścisłej zgodności.

Or. en

Poprawka 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

3. Od dnia 1 lipca 2016 r. dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
mogą stosować wyższych taryf w 
przypadku połączeń wewnątrzunijnych 
zakańczanych w innym państwie 
członkowskim, chyba że te są obiektywnie 
uzasadnione:

Or. en

Poprawka 153
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
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taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, chyba że te są 
obiektywnie uzasadnione:

taryf w przypadku połączeń 
międzynarodowych zakańczanych w 
innym państwie członkowskim niż 
eurotaryfa za połączenia głosowe i 
wiadomości SMS w ramach roamingu 
regulowanego ustanowiona w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012, chyba 
że te różne opłaty są obiektywnie 
uzasadnione przez łączne koszty 
dodatkowe i racjonalnie proporcjonalne w 
stosunku do tych kosztów.

Or. en

Poprawka 154
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
stacjonarnej, taryf wyższych niż taryfy 
obowiązujące w przypadku krajowych 
połączeń międzystrefowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 155
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
ruchomej, odpowiednio, taryf wyższych 
niż eurotaryfa za połączenia głosowe i 
wiadomości SMS w ramach roamingu 
regulowanego ustanowiona w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012.

skreślona
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Or. en

Poprawka 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
ruchomej, odpowiednio, taryf wyższych 
niż eurotaryfa za połączenia głosowe i 
wiadomości SMS w ramach roamingu 
regulowanego ustanowiona w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012.

b) jeżeli chodzi o połączenia w sieci 
ruchomej, taryf wyższych niż za usługi 
łączności ruchomej na poziomie 
krajowym.

Or. en

Poprawka 157
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia (DATA TERMINU 
ZASTOSOWANIA) BEREC – po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami oraz w ścisłej 
współpracy z Komisją – opracuje ogólne 
wytyczne określające warunki, na których 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności mogą pobierać oprócz swoich 
taryf krajowych dodatkową opłatę za 
świadczenie usługi międzynarodowej w 
UE. Takie wytyczne zapewniają, że 
wszystkie dodatkowe opłaty są ściśle 
oparte na rzeczywistym i możliwym do 
weryfikacji koszcie, który dostawcy 
ponoszą podczas świadczenia usługi 
transgranicznej, oraz że opłaty te są 
przejrzyste oraz udostępniane ogółowi 
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społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Swoboda dostarczania i korzystania z 
otwartego dostępu do internetu oraz 
rozsądne zarządzanie ruchem

Otwarty dostęp do internetu, usługi 
specjalistyczne oraz proporcjonalne 
techniczne zarządzanie ruchem

Or. en

Poprawka 159
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Swoboda dostarczania i korzystania z 
otwartego dostępu do internetu oraz 
rozsądne zarządzanie ruchem

Swoboda dostarczania i prawo do 
korzystania z otwartego dostępu do 
internetu

Or. en

Poprawka 160
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Użytkownicy mają swobodę w 
uzyskiwaniu dostępu do informacji i treści 

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

oraz rozpowszechniania ich, a także 
korzystania z wybranych aplikacji, 
podłączania urządzeń i korzystania z usług 
oraz oprogramowania w ramach 
uzyskanego dostępu do internetu. 
Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
mogą zatem blokować, dyskryminować, 
zakłócać lub pogarszać, w tym poprzez 
nadmierne opłaty cenowe lub 
uprzywilejowane traktowanie, zdolności 
każdej osoby do korzystania z usługi 
dostępu, użytkowania, wysyłania, 
otrzymywania lub oferowania wszelkich 
dowolnie wybranych treści, aplikacji lub 
usług, niezależnie od ich źródła lub 
przeznaczenia.
Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
mogą uzależniać cen tych usług od treści, 
aplikacji i usług, które są oferowane 
poprzez te usługi dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 161
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania
dostępu do informacji i treści oraz ich 
przekazywania i rozpowszechniania, a 
także korzystania z wybranych aplikacji, 
podłączania urządzeń i korzystania z usług 
oraz oprogramowania. Dostawcy usług 
dostępu do internetu nie mogą blokować, 
dyskryminować, zakłócać lub pogarszać, 
w tym poprzez nadmierne opłaty cenowe 
lub uprzywilejowane traktowanie, 
zdolności każdego użytkownika 
końcowego do korzystania z usługi 
dostępu, użytkowania, wysyłania, 
otrzymywania lub oferowania wszelkich 
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dowolnie wybranych treści, aplikacji lub 
usług, niezależnie od ich źródła lub 
przeznaczenia. Dostawcy usług dostępu do 
internetu mogą jednak oferować umowy, 
w których proponuje się różne ilości 
danych i różne prędkości, pod warunkiem 
że nie dochodzi do dyskryminacji ze 
względu na samą treść, aplikację lub 
usługę, lub ich poszczególne rodzaje. 
Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
mogą uzależniać cen tych usług od treści, 
aplikacji i usług, które są oferowane 
poprzez te usługi dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 162
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania
dostępu do informacji i treści oraz 
rozpowszechniania ich, a także korzystania 
z wybranych aplikacji, podłączania 
urządzeń i korzystania z usług w ramach 
uzyskanego dostępu do internetu. 
Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
mogą zatem blokować, dyskryminować, 
pogarszać, w tym poprzez nadmierne 
opłaty cenowe lub uprzywilejowane 
traktowanie, zdolności każdej osoby do 
korzystania z usługi dostępu, 
użytkowania, wysyłania, zamieszczania, 
otrzymywania lub oferowania wszelkich 
dowolnie wybranych treści, aplikacji lub 
usług, niezależnie od ich źródła lub 
przeznaczenia.

Or. fr
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Poprawka 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 zapewnia się pełny 
dostęp do otwartego internetu w taki 
sposób, aby użytkownicy końcowi byli w 
stanie uzyskać otwarty dostęp do
wszelkich informacji i treści wedle 
własnego wyboru oraz rozpowszechniania 
ich, a także korzystania z wybranych 
aplikacji i usług oraz urządzeń 
końcowych, niezależnie od źródła i celu 
takich informacji, treści, aplikacji lub 
usług. Operatorzy usług dostępu do sieci 
podlegają ogólnemu obowiązkowi 
zapewnienia przesyłu danych zgodnie z 
zasadą starannego działania (ang. best 
effort).

Or. de

Poprawka 164
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Użytkownicy mają prawo dostępu do 
informacji i treści oraz rozpowszechniania 
ich, jak również korzystania z wszelkich 
wybranych aplikacji i usług, za 
pośrednictwem sprzętu i oprogramowania 
wybranego wedle własnego uznania, w 
ramach uzyskanego dostępu do internetu.

Or. de
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Poprawka 165
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Użytkownicy, korzystając z dowolnie 
wybranych urządzeń, mają swobodę w 
uzyskiwaniu dostępu do informacji i treści 
oraz rozpowszechniania ich, a także 
korzystania z wybranych aplikacji i usług, 
niezależnie od miejsca ich pochodzenia 
lub przeznaczenia, w ramach uzyskanego 
dostępu do internetu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniona wersja odpowiedniej poprawki zaproponowanej przez sprawozdawcę.

Poprawka 166
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
mogą ograniczać lub uniemożliwiać 
korzystania przez użytkowników 
końcowych z wszelkich urządzeń 
końcowych służących dostępowi do 
informacji i treści oraz ich 
rozpowszechnianiu za pomocą ich usługi 
dostępu do internetu. Powyższe nie 
narusza praw państw członkowskich do 
przyznania indywidualnych praw 
użytkowania na podstawie art. 5 
dyrektywy 2002/20/WE.

Or. en



PE524.526v01-00 88/265 AM\1010616PL.doc

PL

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 6 do projektu opinii oraz wymagałby wycofania 
poprawki AM 1.

Poprawka 167
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana niniejszego przepisu jest niejasna. Rzeczą naturalną jest, że użytkownicy 
mają swobodę w zawieraniu umów. Ponadto kwestia tego, czy te umowy obejmują ilości 
danych, prędkości lub np. właściwości jakości usługi, zależy całkowicie od podaży i popytu 
oraz nie wymaga żadnej regulacji.

Poprawka 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Użytkownicy końcowi mogą zawierać z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości.
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internetowych, aplikacji i usług.

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do otwartego, wolnego od dyskryminacji internetu należy sformułować jako prawo, a 
nie jako wolność, natomiast zasadę starannego działania (ang. best effort) w odniesieniu do 
dostępu do wszystkich usług informacji, treści i aplikacji należy zapisać jako regułę.

Poprawka 169
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 –akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Dostawcy usług dostępu do internetu mogą 
jednak oferować umowy dotyczące ilości 
danych i prędkości, pod warunkiem że nie 
dochodzi do dyskryminacji ze względu na 
rodzaj lub charakter treści, aplikacji lub 
usługi.

Or. fr

Poprawka 170
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
oraz, zgodnie z takimi umowami 
dotyczącymi ilości danych, korzystać z 
wszelkich ofert dostawców treści 
internetowych, aplikacji i usług, o ile nie 
wpłynie to na treści, usługi, aplikacje i 
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kategorie łączności.

Or. de

Poprawka 171
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, prędkości 
i ogólnych cech świadczonych usług, jak 
np. ich jakości, oraz, zgodnie z takimi 
umowami dotyczącymi ilości danych, 
korzystać z wszelkich ofert dostawców 
treści internetowych, aplikacji i usług.

Or. pt

Poprawka 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, a dostawcy usług dostępu do 
internetu mogą reklamować wyłącznie 
minimalne gwarantowane ilości danych i 
prędkości, które są w stanie zapewnić, a 
nie prędkość maksymalną.

Or. en
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Poprawka 173
Christian Engström

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 oraz dostawcy treści, aplikacji i 
usług mogą oferować użytkownikom 
końcowym usługi specjalistyczne o 
podwyższonej jakości za pośrednictwem 
zamkniętych elektronicznych sieci 
łączności niezależnych od protokołu 
internetowego, przeznaczonych dla 
ograniczonego kręgu użytkowników. 
Usługi specjalistyczne nie mogą być w 
pełni zgodne z treściami, aplikacjami ani 
usługami otwartego internetu, nie mogą 
być oferowane ani sprzedawane jako jego 
substytut. Wszelkie usługi oparte na 
protokole IP podlegają zasadzie 
starannego działania (ang. best effort).

Or. de
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Poprawka 175
Jürgen Creutzmann

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 i dostawcy treści, aplikacji i usług 
mają swobodę świadczenia użytkownikom 
końcowym usług specjalistycznych o 
podwyższonej jakości, których 
świadczenie nie może regularnie lub stale 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu. Krajowe 
organy regulacyjne dopilnowują, aby 
użytkownicy końcowi mieli swobodę w 
uzyskiwaniu dostępu do tych usług 
specjalistycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu ustawienie poszczególnych elementów w logicznej kolejności, tzn. 
najpierw dostawcy mają swobodę w oferowaniu usług specjalistycznych i, jeśli z tej 
możliwości skorzystają, wtedy użytkownicy powinni mieć swobodę w korzystaniu z tych usług.
Należy podkreślić raz jeszcze, że istotny nie jest fakt, że użytkownicy mają swobodę w 
korzystaniu z tych usług, ponieważ bez tego przepisu również mieliby w tym zakresie 
swobodę. Istotne jest raczej, aby podkreślić, że prawa te powinny być egzekwowane przez 
organy regulacyjne.

Poprawka 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

Dostawcy usług łączności elektronicznej 
lub dostawcy treści, aplikacji i usług mają 
prawo oferować usługi specjalistyczne 
użytkownikom końcowym stanowiące 
element dodatkowy w stosunku do usług 



AM\1010616PL.doc 93/265 PE524.526v01-00

PL

specjalistycznych o podwyższonej jakości. otwartego dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 177
Catherine Stihler

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.

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

Or. en

Poprawka 178
Christian Engström

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 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

skreślony
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Or. en

Poprawka 179
Jürgen Creutzmann

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 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przepisów wartość dodana pierwszego zdania jest 
niejasna, ponieważ dostawcy i tak mają swobodę zawierania między sobą umów dotyczących 
usług specjalistycznych. Istotny element niezakłócania usług ogólnego dostępu do internetu 
został włączony do poprawki dotyczącej poprzedniego ustępu.

Poprawka 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych ograniczonemu kręgowi 
użytkowników, dostawcy treści, aplikacji i 
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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
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

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. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może 
negatywnie wpływać na jakość usług 
dostępu do internetu. Ponadto nie może 
mieć negatywnego wpływu na istniejące, 
ogólnie uznane standardy techniczne i ich 
dalszy rozwój. 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.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z koniecznością efektywnego zagwarantowania neutralności sieci należy zadbać o 
to, aby udostępnienie usług specjalistycznych w żadnym stopniu nie naruszyło zasady 
starannego działania (ang. best effort) w internecie.

Poprawka 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

Dostawcy usług łączności elektronicznej
lub dostawcy treści, aplikacji i usług mogą 
oferować usługi specjalistyczne 
użytkownikom końcowym, o ile stanowią 
one element dodatkowy w stosunku do 
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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 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

usługi otwartego dostępu do internetu 
świadczonej na poziomie jakości 
odzwierciedlającym aktualny stan techniki 
i pod warunkiem, że nie mają one 
szkodliwego wpływu na ogólną jakość 
funkcjonowania, przystępność cenową lub 
jakość usług otwartego dostępu do 
internetu. Usługi specjalistyczne 
oferowane są wyłącznie w przypadku, gdy 
przepustowość sieci jest wystarczająca do 
świadczenia takich usług oprócz usługi 
otwartego dostępu do internetu. Stopień 
wykorzystania ofert handlowych przez 
użytkowników końcowych lub przez 
dostawców treści i aplikacji do wspierania 
administrowanych usług powinien być 
dobrowolny i mieć niedyskryminacyjny 
charakter.

Or. en

Poprawka 182
Toine Manders

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 
negatywnie wpływać na ogólną jakość
usług dostępu do internetu.

Dostawcy usług łączności elektronicznej 
lub dostawcy treści, aplikacji i usług mają 
prawo oferować użytkownikom końcowym 
oprócz usług dostępu do internetu usługi 
specjalistyczne, o ile takie oferty nie mają 
szkodliwego wpływu na usługi dostępu do 
internetu lub na ich funkcjonowanie, 
przystępność cenową lub jakość w sposób 
niemający charakteru tymczasowego.

Or. en
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Poprawka 183
Josef Weidenholzer

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 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

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 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu, zastępować 
publicznych usług lub ograniczać 
swobody wyboru przysługującej 
użytkownikowi końcowemu.

Or. de

Poprawka 184
Catherine Stihler

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 

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 
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specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał. Świadczenie specjalistycznych 
usług nie może regularnie lub stale
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu.

specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał. Świadczenie specjalistycznych 
usług nie może negatywnie wpływać na 
jakość usług dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 185
Malcolm Harbour

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby organy krajowe były w stanie 
dokonać oceny takiego ewentualnego 
szkodliwego wpływu, dostawcy usług 
łączności elektronicznej lub dostawcy 
treści, aplikacji i usług przekazują 
organom krajowym, na ich wniosek, 
szczegółowe informacje dotyczące 
przepustowości przypisanych obu 
rodzajom usług.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst proponowany jest jako dodatek do poprawki AM 7 projektu opinii.

Poprawka 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów unijnych lub 
krajowych dotyczących zgodności z 

skreślony
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prawem przekazywanych informacji, 
treści, aplikacji i usług.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z wprowadzeniem w życie przepisu ustawowego jako podstawy dla zarządzania ruchem 
niniejszy przepis stworzyłby możliwość dyskryminowania, obniżania jakości lub blokowania 
wszelkich treści uznanych za nielegalne na mocy przepisów prawa UE lub prawa krajowego.
Takie środki mogłyby w sposób nieproporcjonalny negatywnie wpływać na prawa 
użytkowników końcowych do poufności komunikacji, prywatności i ochrony danych.

Poprawka 187
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów unijnych lub 
krajowych dotyczących zgodności z 
prawem przekazywanych informacji, 
treści, aplikacji i usług.

skreślony

Or. de

Poprawka 188
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie usługi oferowane przez 
dostawców usług internetowych 
traktowane są jednakowo. Dostawcy usług 
internetowych nie mogą traktować żadnej 
usługi priorytetowo w stosunku do 
jakiejkolwiek innej usługi.
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Or. en

Poprawka 189
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Korzystanie ze swobód przewidzianych 
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.

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

Or. en

Poprawka 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Korzystanie ze swobód przewidzianych 
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.

4. Użytkownicy końcowi, a także dostawcy 
treści, aplikacji i usług, w tym 
przedsiębiorstwa z sektorów mediów i 
kultury oraz organy administracji 
rządowej wszystkich szczebli, muszą 
otrzymywać kompletne informacje 
zgodnie z art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 3 i art. 
21a dyrektywy 2002/22/WE, w tym 
informacje dotyczące stosowanych 
środków rozsądnego zarządzania ruchem, 
które mogłyby wpłynąć na dostęp do 
informacji, treści, aplikacji czy usług oraz 
na ich rozpowszechnianie określone w 
ust. 1 i 2.

Or. en
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Poprawka 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Korzystanie ze swobód przewidzianych 
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.

4. Korzystanie z praw przewidzianych 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.

Or. de

Poprawka 192
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu albo zapobieżenia 
poważnym przestępstwom lub 
przeciwdziałania im;
b) zachowania integralności i 
bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych 
za pośrednictwem sieci oraz urządzeń 
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końcowych użytkowników końcowych;
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.

Or. en

Poprawka 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają swobody przewidzianej w ust. 
1 poprzez blokowanie, opóźnianie, 
obniżanie jakości lub dyskryminowanie czy 
ograniczanie określonych treści, aplikacji 
lub usług albo szczególnych ich rodzajów, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
niezbędne do stosowania rozsądnych 
środków zarządzania ruchem lub 
wprowadzenia w życie orzeczenia sądu.

Środki zarządzania ruchem uznaje się za 
rozsądne, jeżeli są one stosowane w celu 
bardziej skutecznego zarządzania ruchem 
w sieci, aby zachować integralność i 
bezpieczeństwo sieci, oraz w celu bardziej 
skutecznego zarządzania ruchem w sieci w 
przedstawionych indywidualnych 
przypadkach ostrego przeciążenia sieci, o 
ile równorzędne rodzaje ruchu traktowane 
są jednakowo. Środki te są przejrzyste, 
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niedyskryminacyjne, proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 194
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają swobód i praw użytkownika 
końcowego przewidzianych 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:

Or. de

Poprawka 195
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 –akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają prawa przewidzianego 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 
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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:

stosowania rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Rozsądne środki 
zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
niezbędne do:

Or. fr

Poprawka 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych, prędkości lub ogólnych 
parametrów jakości w usługach dostępu do 
internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają swobody 
przewidzianej w ust. 1 poprzez 
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 w szczególności do:

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana upraszczająca wprowadzenie do wykazu powodów uzasadniających zarządzanie 
ruchem. Nie da się bowiem przewidzieć, czy w przyszłości będzie potrzeba zarządzania 
ruchem w innych sytuacjach. W związku z tym, że w rozporządzeniu stworzono kilka 
poziomów zabezpieczeń w odniesieniu do zarządzania ruchem, nadanie wykazowi 
niewyczerpującego charakteru nie wydaje się pozostawiać miejsca dla nadużyć.
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Poprawka 197
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają praw 
przewidzianych 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 siecią. Rozsądne 
środki zarządzania siecią są odpowiednie, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne i skuteczne. Muszą one 
także być niezbędne do:

Or. en

Poprawka 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 199
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że podjęcie tego typu środków wymaga podstawy prawnej lub orzeczenia 
sądu.

Poprawka 200
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu;

Or. de

Poprawka 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Or. en

Poprawka 202
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 203
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 205
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapobieżenia przekazywaniu 
niezamówionych informacji 
użytkownikom końcowym;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólną praktyką stosowaną przez dostawców jest filtrowanie spamu. Wymaganie wyrażenia 
wyraźnej zgody przez użytkowników nie jest wykonalne w praktyce.

Poprawka 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Or. en

Poprawka 207
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zachowania oryginalnego brzmienia, paradoksalnie, dostawcy mogliby łagodzić 
istniejące przeciążenie, ale nie mogliby podejmować działań, aby przede wszystkim takim 
przeciążeniom zapobiegać. Nie należy jednak zakazywać środków w zakresie działań 
proaktywnych i profilaktycznych.

Poprawka 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić klientowi należyte korzystanie z usług oraz w celu zapewnienia niezawodnych 
usług dostępu do internetu, należy podejmować środki zarządzania ruchem w celu unikania 
na czas przeciążenia sieci lub w najgorszym przypadku minimalizowania jego skutków; 
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czekanie na wystąpienie przeciążenia znacząco obniżyłoby jakość usługi oraz doświadczenie 
klienta podczas korzystania z takiej usługi, a jednocześnie rozwiązanie problemu przeciążenia 
sieci wymagałoby zastosowania bardziej drastycznych technik.

Poprawka 209
Christian Engström

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 210
Josef Weidenholzer

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 danych z 
nagłówka pakietu IP, które są niezbędne i 
proporcjonalne do osiągnięcia celów 
określonych w niniejszym ustępie.

Or. de

Poprawka 211
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi
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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 siecią wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, które 
są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Poprawka 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Krajowe organy regulacyjne wdrażają 
odpowiednie procedury rozpatrywania 
skarg dotyczących kwestii związanych z 
funkcjonowaniem usług dostępu do 
internetu dla użytkowników końcowych i 
dostawców treści, aplikacji i usług.

Or. en

Poprawka 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2 oraz 
stałą dostępność usług otwartego dostępu 
do internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
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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.

technologicznemu i nieograniczanych 
przez usługi specjalistyczne. We 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi dopilnowują one 
także, aby skutki usług specjalistycznych 
nie miały negatywnego wpływu na 
różnorodność kulturową, pluralizm 
mediów i innowacje. Krajowe organy 
regulacyjne także uważnie monitorują i 
zapewniają stosowanie środków 
rozsądnego zarządzania ruchem zgodnie z
art. 23 ust. 5, uwzględniając w 
najwyższym stopniu wytyczne BEREC 
określone w ust. 2 niniejszego artykułu 
oraz w art. 21 ust. 3a dyrektywy 
2002/22/WE. Rozsądne środki 
zarządzania ruchem podlegają 
okresowemu przeglądowi celem 
odzwierciedlenia postępu 
technologicznego. Krajowe organy 
regulacyjne składają coroczne 
sprawozdanie Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en

Poprawka 214
Christian Engström

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 

1. Krajowe organy regulacyjne i krajowe 
organy ds. ochrony danych uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 oraz stałą 
dostępność niedyskryminacyjnych usług 
dostępu do internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu. Krajowe organy 
regulacyjne i krajowe organy ds. ochrony 
danych składają coroczne sprawozdanie 
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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.

Komisji i BEREC z monitorowania i 
dokonanych ustaleń.

Or. en

Poprawka 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 z praw
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 wolność 
słowa i informacji, różnorodność językową 
i kulturową, wolność i różnorodność 
mediów, a także innowacje. Krajowe 
organy regulacyjne składają coroczne 
sprawozdanie Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. de

Poprawka 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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 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, konkurencję i 
innowacje. Krajowe organy regulacyjne 
publikują co roku sprawozdania z 
monitorowania i dokonanych ustaleń oraz 
przedkładają je Komisji i BEREC.

Or. en

(Należy monitorować to, w jaki sposób usługi specjalistyczne zwiększają konkurencję na 
rynku. Odnośne sprawozdania powinny być powszechnie dostępne.)

Poprawka 217
Franz Obermayr

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 

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 



AM\1010616PL.doc 115/265 PE524.526v01-00

PL

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.

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 publikują 
swoje sprawozdania i, tym samym, 
zapewniają, że są one dostępne zasadniczo 
dla wszystkich uczestników rynku.

Or. de

Uzasadnienie

W celu usprawnienia mechanizmów kontroli i konkurencji użytkownicy końcowi muszą 
posiadać przejrzyste informacje, umożliwiające przegląd lub porównanie. Nie ma żadnego 
powodu, dla którego te sprawozdania miałyby być przedkładane i udostępniane wyłącznie 
Komisji i BEREC.

Poprawka 218
Jürgen Creutzmann

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 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, dokonanych ustaleń i 



PE524.526v01-00 116/265 AM\1010616PL.doc

PL

podjętych środków.

Or. en

Poprawka 219
Josef Weidenholzer

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 z praw
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, jak również
krajowe urzędy ochrony danych 
osobowych składają coroczne 
sprawozdanie opinii publicznej, Komisji, 
Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych i BEREC z przeprowadzonych 
działań kontrolnych i dokonanych ustaleń.

Or. de

Poprawka 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 nakładają na 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności wymogi dotyczące odpowiedniej
jakości usług.

Or. en

Poprawka 221
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

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 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. 
Wymogi dotyczące minimalnej jakości 
usług powinny zawierać

Or. de

Uzasadnienie

W ten sposób należy zapewnić, że regulacje dotyczące minimalnej jakości usług otwartego 
dostępu do internetu nie będą prowadzić do jej pogorszenia. Ponadto, w przeciwnym razie, 
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usługi wymagające dużej przepustowości byłyby przez usługodawców automatycznie 
klasyfikowane jako segment usług specjalistycznych, bo tylko w tej kategorii mogłyby 
osiągnąć swoją standardową wydajność. Pośrednio wpłynęłoby to negatywnie na 
mechanizmy konkurencji.

Poprawka 222
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostępna szerokość pasma otwartego 
internetu leży co najmniej na poziomie 
zarezerwowanym dla usług 
specjalistycznych;

Or. de

Poprawka 223
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępna łączna objętość połączenia 
internetowego musi być obliczana na 
podstawie ilości danych transmitowanych 
przez większość użytkowników za 
pośrednictwem połączenia 
szerokopasmowego w jednoznacznie 
określonym i statystycznie znaczącym 
okresie.

Or. de

Uzasadnienie

Celem sformułowania „statystycznie znaczący” jest zapewnienie, że zdefiniowany okres 
obejmuje miarodajny, dokładny i wyważony przedział czasu, a więc np. miesiąc, i nie 
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umożliwia nadużyć w ramach definicji, jak np. określona godzina czasu nocnego.

Poprawka 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
regulacyjne w możliwe najszerszym 
stopniu uwzględniają uwagi lub zalecenia 
Komisji oraz informują o przyjętych 
wymogach Komisję i BEREC.

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 zgłasza do nich uwagi lub wydaje
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 
poinformowała dany krajowy organ 
regulacyjny o krótszym okresie analizy 
wymogów, albo też poczyniła uwagi lub 
wydała zalecenia. Krajowe organy 
regulacyjne w możliwe najszerszym 
stopniu uwzględniają uwagi lub zalecenia 
Komisji oraz informują o przyjętych 
wymogach Komisję i BEREC.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że podjęcie działań przez Komisję będzie niezbędne.
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Poprawka 225
Christian Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli dostawca usług nie wywiązał się 
z obowiązku spełnienia wymogów 
dotyczących usługi, co zostało określone 
między innymi w art. 25, użytkownik 
końcowy ma prawo unieważnić umowę 
oraz może także skorzystać z praw 
przysługujących mu na mocy prawa 
krajowego.

Or. en

Poprawka 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

skreślony

Or. en

Poprawka 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3



AM\1010616PL.doc 121/265 PE524.526v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć akty wykonawcze
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

3. BEREC, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją, wydaje wytyczne 
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 228
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

3. Komisja może – po konsultacji z 
BEREC i Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych – przyjąć akty 
wykonawcze określające jednolite warunki 
realizacji zobowiązań nałożonych przez 
właściwe władze krajowe na mocy 
niniejszego artykułu. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

Or. de

Poprawka 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 3. Komisja, po konsultacji z BEREC, 
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określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

przyjmuje akty wykonawcze określające 
jednolite warunki realizacji zobowiązań 
nałożonych przez właściwe władze 
krajowe na mocy niniejszego artykułu. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność jednolitego stosowania.

Poprawka 230
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Przejrzystość i publikowanie informacji

1. Z zastrzeżeniem ofert negocjowanych 
indywidualnie, dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności publikują 
przejrzyste, porównywalne, właściwe i 
aktualne informacje o:
a) swojej nazwie, adresie i danych 
kontaktowych;
b) w przypadku każdego planu taryfowego 
– oferowanych usługach i odpowiednich 
parametrach jakości usług, 
obowiązujących cenach (w przypadku 
konsumentów, cenach brutto) oraz 
wszelkich obowiązujących opłatach (za 
dostęp, korzystanie, utrzymywanie i 
innych dodatkowych opłatach), jak 
również kosztach związanych z 
urządzeniami końcowymi;
c) obowiązujących taryfach za wszelkie 
numery lub usługi, w przypadku których 



AM\1010616PL.doc 123/265 PE524.526v01-00

PL

obowiązują szczególne ceny;
d) jakości oferowanych usług, zgodnie z 
aktami wykonawczymi przewidzianymi w 
ust. 2;
e) usługach dostępu do internetu, jeżeli są 
one oferowane, z podaniem następujących 
danych:
(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym w 
godzinach największego natężenia ruchu;
(ii) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; ceny za doraźne lub długotrwałe 
zwiększenie dostępnej ilości danych; 
prędkość przesyłania danych i ich koszt po 
całkowitym wyczerpaniu obowiązującego 
limitu ilości danych, jeśli obowiązuje taki 
limit; oraz możliwości sprawdzania w 
dowolnym momencie przez użytkowników 
końcowych aktualnego poziomu 
wykorzystania limitu danych;
(iii) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość oraz równoczesne 
korzystanie z usług specjalistycznych o 
podwyższonej jakości mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług;
(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;
f) środkach podjętych w celu zapewnienia 
niepełnosprawnym użytkownikom 
końcowym równorzędnego dostępu, w tym 
regularnie aktualizowanych 
szczegółowych informacjach o 
opracowanych dla nich produktach i 
usługach;
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g) swoich wzorcach umownych, w tym 
wszelkich minimalnych okresach 
obowiązywania umów, warunkach 
wcześniejszego rozwiązania umowy i 
wszelkich opłatach z tego tytułu, 
procedurach i opłatach bezpośrednich z 
tytułu zmiany dostawcy i przenoszalności 
numerów lub innych identyfikatorów oraz 
regułach odszkodowania z tytułu opóźnień 
lub nadużyć związanych ze zmianą 
identyfikatora;
h) dostępie do służb ratunkowych oraz 
informacji o miejscu przebywania osoby 
wykonującej połączenie w przypadku 
wszystkich oferowanych usług, o 
wszelkich ograniczeniach w dostępie do 
służb ratunkowych zgodnie z art. 26 
dyrektywy 2002/22/WE oraz o wszelkich 
zmianach w tym zakresie;
i) prawach w odniesieniu do usługi 
powszechnej, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, usług dodatkowych i innych 
usług wyszczególnionych w załączniku I 
do dyrektywy 2002/22/WE.
Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 
języku(-kach) urzędowych(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane.
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są 
mu dostarczane przed ich 
opublikowaniem. Wszelkie różnice w 
warunkach świadczenia usług 
konsumentom i innym użytkownikom 
końcowym są wyraźnie zaznaczane.
2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające metody pomiaru prędkości 
usług dostępu do internetu, parametry 
jakości usług oraz metody ich pomiaru, 
jak również treści i formy publikowanych 
informacji oraz sposobu ich publikacji, w 
tym ewentualne mechanizmy certyfikacji 
jakości. Komisja może uwzględnić 
parametry, definicje i metody pomiaru 
określone w załączniku III do dyrektywy 
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2002/22/WE. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.
3. Użytkownicy mają dostęp do 
niezależnych narzędzi oceniających 
umożliwiających im porównywanie 
funkcjonowania dostępu do sieci 
łączności elektronicznej i usług 
świadczonych w takich sieciach oraz 
kosztów alternatywnych sposobów 
korzystania. W tym celu państwa 
członkowskie ustanawiają dobrowolny 
system certyfikacji interaktywnych stron, 
przewodników lub podobnych narzędzi.
Certyfikat przyznawany jest na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych wymogów, w 
szczególności niezależności od 
jakiegokolwiek dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności, podawania 
informacji w prostym języku, zapewniania 
kompletnych i aktualnych informacji oraz 
sprawnej procedury rozpatrywania skarg.
Jeżeli na rynku nie ma darmowych lub 
dostępnych po przystępnej cenie 
certyfikowanych instrumentów 
umożliwiających porównania, krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe udostępniają takie 
instrumenty same lub za pośrednictwem 
osób trzecich, zgodnie z wymogami 
certyfikacji. Informacje publikowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności są łatwo dostępne i darmowe, 
w celu udostępnienia instrumentów 
porównawczych.
4. Na wezwanie właściwych organów 
publicznych dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności nieodpłatnie 
przekazują użytkownikom końcowym 
informacje leżące w interesie publicznym, 
w stosownych przypadkach tymi samymi 
środkami, co te zwykle wykorzystywane 
przez nich do komunikacji z 
użytkownikami końcowymi. W takim 
przypadku informacje są dostarczane 
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł został przeniesiony z powrotem do dyrektywy 2002/22/WE.

Poprawka 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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;

Or. en
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Poprawka 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 
ruchu;

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

Or. en

Poprawka 233
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 
ruchu;

(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym 
w godzinach największego natężenia 
ruchu; w stosownych przypadkach, ze 
wskazaniem na regionalne, negatywne 
odstępstwa wynikające z niższej pod 
względem technologicznym jakości sieci;

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest możliwe stworzenie ujednoliconych ofert, które uwzględniałyby wszystkie regionalne 
uwarunkowania jakości sieci pod względem technologicznym. Jednak, w stosownych 
przypadkach, klient musi zostać poinformowany o tym, że prędkości w zależności od sieci 
mogą się znacznie różnić w regionach.
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Poprawka 234
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; ceny za doraźne lub długotrwałe 
zwiększenie dostępnej ilości danych; 
prędkość przesyłania danych i ich koszt po 
całkowitym wyczerpaniu obowiązującego 
limitu ilości danych, jeśli obowiązuje taki 
limit; oraz możliwości sprawdzania w 
dowolnym momencie przez użytkowników 
końcowych aktualnego poziomu 
wykorzystania limitu danych;

(ii) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; usługi objęte ilością 
przekazywanych danych i usługi 
specjalistyczne; ceny za doraźne lub 
długotrwałe zwiększenie dostępnej ilości 
danych; prędkość przesyłania danych i ich 
koszt po całkowitym wyczerpaniu 
obowiązującego limitu ilości danych, jeśli 
obowiązuje taki limit; oraz możliwości 
sprawdzania w dowolnym momencie przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu wykorzystania limitu danych;

Or. de

Uzasadnienie

Takie znaczące informacje powinny zostać zawarte!

Poprawka 235
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość oraz równoczesne 
korzystanie z usług specjalistycznych o 
podwyższonej jakości mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług;

(iii) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktyczna
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług;

Or. en
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Poprawka 236
Christian Engström

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) swoich wzorcach umownych, w tym 
wszelkich minimalnych okresach 
obowiązywania umów, warunkach 
wcześniejszego rozwiązania umowy i 
wszelkich opłatach z tego tytułu, 
procedurach i opłatach bezpośrednich z 
tytułu zmiany dostawcy i przenoszalności 
numerów lub innych identyfikatorów oraz 
regułach odszkodowania z tytułu opóźnień 
lub nadużyć związanych ze zmianą 
identyfikatora;

g) swoich wzorcach umownych, w tym 
minimalnych okresach obowiązywania 
umów, warunkach wcześniejszego 
rozwiązania umowy i wszelkich opłatach z 
tego tytułu, procedurach i opłatach 
bezpośrednich z tytułu zmiany dostawcy i 
przenoszalności numerów lub innych 
identyfikatorów oraz regułach 
odszkodowania z tytułu opóźnień lub 
nadużyć związanych ze zmianą 
identyfikatora;

Or. en

Poprawka 237
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 
języku(-kach) urzędowych(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są mu 
dostarczane przed ich opublikowaniem. 
Wszelkie różnice w warunkach 
świadczenia usług konsumentom i innym 
użytkownikom końcowym są wyraźnie 
zaznaczane.

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 
języku(-kach) urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są mu 
dostarczane przed ich opublikowaniem.
Krajowe urzędy ochrony danych mają 
prawo wglądu do wytycznych zarządzania 
ruchem. Wszelkie różnice w warunkach 
świadczenia usług konsumentom i innym 
użytkownikom końcowym są wyraźnie 
zaznaczane.
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Or. de

Poprawka 238
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 
języku(-kach) urzędowych(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są mu 
dostarczane przed ich opublikowaniem. 
Wszelkie różnice w warunkach 
świadczenia usług konsumentom i innym 
użytkownikom końcowym są wyraźnie 
zaznaczane.

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie za
pośrednictwem standardowych ulotek 
informacyjnych dla klientów 
sporządzanych w języku(-kach) 
urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są mu 
dostarczane przed ich opublikowaniem. 
Wszelkie różnice w warunkach 
świadczenia usług konsumentom i innym 
użytkownikom końcowym są wyraźnie 
zaznaczane i nie są zapisywane w 
stopkach dokumentów lub ogólnych 
warunkach umów.

Or. de

Uzasadnienie

Takich podstawowych informacji dla klientów nie należy przedstawiać w sposób 
enigmatyczny ani nieprzejrzysty. Standardowy arkusz informacyjny klienta wymaga, aby takie 
ważne informacje nie pojawiały się w ogólnych warunkach umów lub stopkach dokumentów. 
Powinno to służyć również ważnemu różnicowaniu w warunkach między klientami a 
pozostałymi użytkownikami końcowymi.

Poprawka 239
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 
języku(-kach) urzędowych(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są mu 
dostarczane przed ich opublikowaniem. 
Wszelkie różnice w warunkach 
świadczenia usług konsumentom i innym 
użytkownikom końcowym są wyraźnie 
zaznaczane.

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 
języku(-kach) urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są mu 
dostarczane przed ich opublikowaniem.

Or. en

Poprawka 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające metody pomiaru prędkości 
usług dostępu do internetu, parametry 
jakości usług oraz metody ich pomiaru, 
jak również treści i formy publikowanych 
informacji oraz sposobu ich publikacji, w 
tym ewentualne mechanizmy certyfikacji 
jakości. Komisja może uwzględnić 
parametry, definicje i metody pomiaru 
określone w załączniku III do dyrektywy 
2002/22/WE. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

skreślony

Or. en
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Poprawka 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające metody pomiaru prędkości 
usług dostępu do internetu, parametry 
jakości usług oraz metody ich pomiaru, jak 
również treści i formy publikowanych 
informacji oraz sposobu ich publikacji, w 
tym ewentualne mechanizmy certyfikacji 
jakości. Komisja może uwzględnić 
parametry, definicje i metody pomiaru 
określone w załączniku III do dyrektywy 
2002/22/WE. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

2. BEREC, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją, wydaje ogólne 
wytyczne dotyczące metod pomiaru 
prędkości usług dostępu do internetu, 
parametrów jakości usług (między innymi 
prędkości przeciętnych względem 
prędkości reklamowanych, jakości 
postrzeganej przez użytkowników) oraz 
metod ich pomiaru, jak również treści i 
formy publikowanych informacji oraz 
sposobu ich publikacji, w tym
ewentualnych mechanizmów certyfikacji 
jakości. Komisja może uwzględnić 
parametry, definicje i metody pomiaru 
określone w załączniku III do dyrektywy 
2002/22/WE.

Or. en

Uzasadnienie

BEREC wydawał już wytyczne w tej dziedzinie i jest właściwym organem do wydania 
wszelkich innych niezbędnych wytycznych. Ponadto konieczne jest odzwierciedlenie różnic 
technicznych poszczególnych sieci ruchomych – w których faktyczne prędkości/przeciążenie 
nie mogą być zmierzone i będą się różnić w zależności od rozmaitych czynników, takich jak 
liczba osób korzystających z danego nadajnika, używane urządzenie itp.

Poprawka 242
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające metody pomiaru prędkości 

2. BEREC, po konsultacji z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, przyjmuje 
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usług dostępu do internetu, parametry 
jakości usług oraz metody ich pomiaru, jak 
również treści i formy publikowanych 
informacji oraz sposobu ich publikacji, w 
tym ewentualne mechanizmy certyfikacji 
jakości. Komisja może uwzględnić 
parametry, definicje i metody pomiaru 
określone w załączniku III do dyrektywy 
2002/22/WE. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

metody pomiaru prędkości usług dostępu 
do internetu, parametry jakości usług oraz 
metody ich pomiaru, jak również treści i 
formy publikowanych informacji oraz 
sposobu ich publikacji, w tym ewentualne 
mechanizmy certyfikacji jakości. BEREC 
może uwzględnić parametry, definicje i 
metody pomiaru określone w załączniku III 
do dyrektywy 2002/22/WE. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia, w drodze aktów 
wykonawczych, wniosków BEREC 
dotyczących wspomnianych wyżej metod 
pomiaru zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 243
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Użytkownicy mają dostęp do 
niezależnych narzędzi oceniających 
umożliwiających im porównywanie 
funkcjonowania dostępu do sieci łączności 
elektronicznej i usług świadczonych w 
takich sieciach oraz kosztów 
alternatywnych sposobów korzystania. W 
tym celu państwa członkowskie 
ustanawiają dobrowolny system 
certyfikacji interaktywnych stron, 
przewodników lub podobnych narzędzi. 
Certyfikat przyznawany jest na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych wymogów, w 
szczególności niezależności od 
jakiegokolwiek dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności, podawania 
informacji w prostym języku, zapewniania 
kompletnych i aktualnych informacji oraz 
sprawnej procedury rozpatrywania skarg. 

3. Użytkownicy mają dostęp do 
niezależnych narzędzi oceniających 
umożliwiających im porównywanie 
funkcjonowania dostępu do sieci łączności 
elektronicznej i usług świadczonych w 
takich sieciach oraz kosztów 
alternatywnych sposobów korzystania. W 
tym celu państwa członkowskie, po 
konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, ustanawiają dobrowolny system 
certyfikacji interaktywnych stron, 
przewodników lub podobnych narzędzi. 
Certyfikat przyznawany jest na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych wymogów, w 
szczególności niezależności od 
jakiegokolwiek dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności, podawania 
informacji w prostym języku, zapewniania 
kompletnych i aktualnych informacji, 



PE524.526v01-00 134/265 AM\1010616PL.doc

PL

Jeżeli na rynku nie ma darmowych lub 
dostępnych po przystępnej cenie 
certyfikowanych instrumentów 
umożliwiających porównania, krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe udostępniają takie 
instrumenty same lub za pośrednictwem 
osób trzecich, zgodnie z wymogami 
certyfikacji. Informacje publikowane przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności są łatwo dostępne i darmowe, w 
celu udostępnienia instrumentów 
porównawczych.

sprawnej procedury rozpatrywania skarg. 
Informacje publikowane przez dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności są 
łatwo dostępne i darmowe, w celu 
udostępnienia instrumentów 
porównawczych.

O ile jest to możliwe, istniejące 
porównywarki internetowe wykorzystuje 
się jako podstawę dla wyżej 
wspomnianych niezależnych narzędzi 
oceniających.

Or. en

Poprawka 244
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Użytkownicy mają dostęp do 
niezależnych narzędzi oceniających 
umożliwiających im porównywanie 
funkcjonowania dostępu do sieci łączności 
elektronicznej i usług świadczonych w 
takich sieciach oraz kosztów 
alternatywnych sposobów korzystania. W 
tym celu państwa członkowskie 
ustanawiają dobrowolny system 
certyfikacji interaktywnych stron, 
przewodników lub podobnych narzędzi. 
Certyfikat przyznawany jest na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych wymogów, w 
szczególności niezależności od 
jakiegokolwiek dostawcy łączności 

3. Użytkownicy mają dostęp do 
niezależnych narzędzi oceniających 
umożliwiających im porównywanie 
funkcjonowania dostępu do sieci łączności 
elektronicznej i usług świadczonych w 
takich sieciach oraz kosztów 
alternatywnych sposobów korzystania. W 
tym celu państwa członkowskie 
ustanawiają dobrowolny system 
certyfikacji interaktywnych stron, 
przewodników lub podobnych narzędzi. 
Certyfikat przyznawany jest na podstawie 
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych wymogów, w 
szczególności niezależności od 
jakiegokolwiek dostawcy łączności 
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elektronicznej dla ludności, podawania 
informacji w prostym języku, zapewniania 
kompletnych i aktualnych informacji oraz 
sprawnej procedury rozpatrywania skarg. 
Jeżeli na rynku nie ma darmowych lub 
dostępnych po przystępnej cenie 
certyfikowanych instrumentów 
umożliwiających porównania, krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe udostępniają takie 
instrumenty same lub za pośrednictwem 
osób trzecich, zgodnie z wymogami 
certyfikacji. Informacje publikowane przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności są łatwo dostępne i darmowe, w 
celu udostępnienia instrumentów 
porównawczych.

elektronicznej dla ludności, podawania 
informacji w prostym języku, zapewniania 
kompletnych i aktualnych informacji oraz 
sprawnej procedury rozpatrywania skarg. 
Jeżeli na rynku nie ma darmowych lub 
dostępnych po przystępnej cenie 
certyfikowanych instrumentów 
umożliwiających porównania, krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe, z uwzględnieniem 
oprogramowania typu open source,
udostępniają takie instrumenty same lub za 
pośrednictwem osób trzecich, zgodnie z 
wymogami certyfikacji. Informacje 
publikowane przez dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności są łatwo 
dostępne w formacie open data i darmowe, 
w celu udostępnienia instrumentów 
porównawczych.

Or. de

Poprawka 245
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 – wprowadzenie

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, 
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:

4. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nieodpłatnie przekazują 
użytkownikom końcowym informacje 
leżące w interesie publicznym, w 
stosownych przypadkach tymi samymi 
środkami, co te zwykle wykorzystywane 
przez nich do komunikacji z 
użytkownikami końcowymi. W takim 
przypadku informacje są dostarczane przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności w standardowym formacie i mogą 
dotyczyć m.in. następujących tematów:

Or. en



PE524.526v01-00 136/265 AM\1010616PL.doc

PL

Poprawka 246
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 – wprowadzenie

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, 
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:

4. Na wezwanie właściwych organów 
publicznych dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności nieodpłatnie 
przekazują użytkownikom końcowym 
informacje leżące w interesie publicznym, 
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 w 
szczególności informacji i środków 
ochrony przed zagrożeniami związanymi z 
naruszeniem bezpieczeństwa osobistego 
lub nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych podczas korzystania z 
elektronicznych usług łączności.

Or. de

Poprawka 247
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślona
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i swobody innych osób – w tym 
przypadków naruszania praw autorskich i 
praw pokrewnych oraz konsekwencji 
prawnych tych czynów; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Sektor prywatny, organy administracji i sądowniczne nie mogą być stosowane wymiennie. W 
tym przypadku brakowałoby prawnego organu nadzorczego. Władza wykonawcza byłaby 
więc sądowniczą, a sektor prywatny – wykonawczą.

Poprawka 248
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Określono bezpośrednio w art. 25, ust. 4.

Poprawka 249
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środków zabezpieczenia przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
osobistego oraz przed bezprawnym 

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

dostępem do danych osobowych podczas 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej, w tym środków podjętych 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
oraz wszelkiego ich wpływu na ochronę 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 250
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Wymogi informacyjne w umowach

1. Zanim umowa o zapewnieniu dostępu 
do publicznej sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępnych 
usług łączności elektronicznej stanie się 
ważna, dostawcy łączności elektronicznej 
dla ludności udzielają konsumentom i 
innym użytkownikom końcowym, chyba że 
wyraźnie zrezygnowali oni z tego, co 
najmniej następujących informacji:
a) dane identyfikacyjne, adres i dane 
kontaktowe dostawcy oraz, jeśli są one 
odmienne, adres i dane kontaktowe na 
potrzeby składania skarg;
b) główne właściwości świadczonych 
usług, w tym w szczególności:
(i) w przypadku każdego planu taryfowego 
– rodzaj oferowanych usług, w tym ilość 
połączeń i wszystkie istotne parametry 
dotyczące jakości usługi, w tym czas 
potrzebny na pierwsze podłączenie;
(ii) czy i w których państwach 
członkowskich zapewniany jest dostęp do 
służb ratunkowych i informacji o miejscu 
przebywania osoby wykonującej 



AM\1010616PL.doc 139/265 PE524.526v01-00

PL

połączenie oraz informacje o wszelkich 
ograniczeniach w dostępie do służb 
ratunkowych, zgodnie z art. 26 dyrektywy 
2002/22/WE;
(iii) rodzaje zapewnianych usług 
posprzedażowych, usług utrzymywania i 
obsługi klienta, warunki ich świadczenia i 
opłaty za nie oraz sposoby zamawiania 
tych usług;
(iv) wszelkie ograniczenia nałożone przez 
dostawcę na korzystanie z dostarczonych 
urządzeń końcowych, w tym informacje o 
odblokowaniu urządzeń końcowych oraz 
wszelkich opłatach związanych z 
rozwiązaniem umowy przed końcem 
minimalnego okresu jej obowiązywania;
c) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach (w przypadku konsumentów ceny 
i taryfy brutto wraz z ewentualnymi 
należnymi opłatami dodatkowymi) oraz 
sposobach udostępniania aktualnych 
informacji o wszelkich obowiązujących 
taryfach i opłatach;
d) oferowane metody płatności i różnice w 
kosztach wynikające z poszczególnych 
metod płatności, jak również dostępne 
rozwiązania mające zagwarantować 
przejrzystość naliczania opłat oraz 
monitorowanie poziomu konsumpcji;
e) okres obowiązywania umowy oraz 
warunki jej przedłużenia i rozwiązania, w 
tym:
(i) wszelkie zapisy dotyczące minimalnego 
użytkowania lub czasu trwania 
wymaganego do skorzystania z warunków 
promocyjnych;
(ii) wszelkie opłaty związane ze zmianą i 
przenoszeniem numerów lub innych 
identyfikatorów, w tym ustalenia 
dotyczące odszkodowania za opóźnienia 
lub nadużycia związane ze zmianą 
identyfikatora;
(iii) wszelkie opłaty za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy, w tym ustalenia 
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dotyczące odzyskania poniesionych 
kosztów w związku z urządzeniem 
końcowym (na zasadzie normalnie 
stosowanych metod amortyzacji) oraz 
innymi korzyściami wynikającymi z 
promocji (na zasadzie pro rata temporis);
f) wszelkie ustalenia dotyczące 
odszkodowania i zwrotu pieniędzy, w tym 
wyraźna wzmianka o ustawowych 
prawach użytkownika końcowego, które 
przysługują mu na wypadek świadczenia 
usług na poziomie jakości niższym niż 
uzgodniony;
g) jeżeli istnieje taki obowiązek zgodnie z 
art. 25 dyrektywy 2002/22/WE, informacje 
o możliwości wyboru przez użytkownika 
końcowego, czy jego dane osobowe mają 
być zamieszczone w spisie abonentów oraz 
o tym, jakie dane są zamieszczane;
h) w przypadku niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych, szczegółowe 
informacje o opracowanych dla nich 
produktach i usługach;
i) sposoby wszczęcia procedur 
rozstrzygania sporów, w tym sporów 
transgranicznych, zgodnie z art. 34 
dyrektywy 2002/22/WE i art. 22 
niniejszego rozporządzenia;
j) rodzaj działań, które mogą być podjęte 
przez dostawcę w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i lukami 
w systemie bezpieczeństwa.
2. Obok ust. 1 dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności udzielają 
użytkownikom końcowym, z wyjątkiem 
użytkowników końcowych niebędących 
konsumentami, którzy z tego 
zrezygnowali, co najmniej następujących 
informacji w odniesieniu do świadczonych 
usług dostępu do internetu:
a) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; ceny za doraźne lub długotrwałe 
zwiększenie dostępnej ilości danych; 
prędkość przesyłania danych i ich koszt po 
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całkowitym wyczerpaniu obowiązującego 
limitu ilości danych, jeśli obowiązuje taki 
limit; oraz możliwości sprawdzania w 
dowolnym momencie przez użytkowników 
końcowych aktualnego poziomu 
konsumpcji;
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;
c) inne parametry jakości usługi;
d) 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;
e) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość usług, a także 
równoczesne korzystanie z usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości 
mogą w praktyce wpłynąć na korzystanie z 
treści, aplikacji i usług.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, podawane są w jasnej i zrozumiałej 
formie w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do nich, w języku urzędowym 
państwa członkowskiego zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego i są 
regularnie aktualizowane. Stanowią one 
integralną część umowy i mogą być 
zmienione wyłącznie za wyraźnym 
porozumieniem stron. Użytkownik 
końcowy otrzymuje pisemną kopię 
umowy.
4. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
szczegółowo określające wymogi 
informacyjne wyszczególnione w ust. 2.
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Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 33 ust. 2.
5. Na wezwanie właściwych organów 
publicznych umowa zawiera także 
wszelkie informacje, które mogą zostać 
dostarczone w tym celu przez właściwe 
organy publiczne, o wykorzystywaniu sieci 
i usług łączności elektronicznej do działań 
niezgodnych z prawem lub do 
rozpowszechniania szkodliwych treści 
oraz o sposobach ochrony przez 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
osobistego oraz przed bezprawnym 
przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 25 ust. 4 i które mają 
związek ze świadczoną usługą.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł został przeniesiony z powrotem do dyrektywy 2002/22/WE.

Poprawka 251
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) wszelkie niezbędne informacje 
techniczne, udzielane nieodpłatnie 
użytkownikowi końcowemu w celu 
umożliwienia mu korzystania z dowolnie 
wybranego urządzenia końcowego;

Or. en

Poprawka 252
Christian Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach (w przypadku konsumentów ceny 
i taryfy brutto wraz z ewentualnymi 
należnymi opłatami dodatkowymi) oraz 
sposobach udostępniania aktualnych 
informacji o wszelkich obowiązujących 
taryfach i opłatach;

c) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach, w tym ewentualnych cenach i 
taryfach brutto oraz dodatkowych 
opłatach, oraz sposobach udostępniania 
aktualnych informacji o wszelkich 
obowiązujących taryfach i opłatach;

Or. en

Poprawka 253
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wszelkie opłaty za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy, w tym ustalenia 
dotyczące odzyskania poniesionych 
kosztów w związku z urządzeniem 
końcowym (na zasadzie normalnie 
stosowanych metod amortyzacji) oraz 
innymi korzyściami wynikającymi z 
promocji (na zasadzie pro rata temporis);

(iii) wszelkie opłaty za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy, w tym ustalenia 
dotyczące odzyskania poniesionych 
kosztów w związku z urządzeniem 
końcowym, na zasadzie normalnie 
stosowanych metod amortyzacji, oraz 
innymi korzyściami wynikającymi z 
promocji, na zasadzie pro rata temporis;

Or. en

Poprawka 254
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wszelkie ustalenia dotyczące 
odszkodowania i zwrotu pieniędzy, w tym 

f) wszelkie ustalenia dotyczące 
odszkodowania i zwrotu pieniędzy, w tym 
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wyraźna wzmianka o ustawowych prawach 
użytkownika końcowego, które 
przysługują mu na wypadek świadczenia 
usług na poziomie jakości niższym niż 
uzgodniony;

wyraźna wzmianka o ustawowych prawach 
użytkownika końcowego, w tym o prawie 
do unieważnienia umowy, które 
przysługują mu na wypadek świadczenia 
usług na poziomie jakości niższym niż 
uzgodniony;

Or. en

Poprawka 255
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli istnieje taki obowiązek zgodnie z 
art. 25 dyrektywy 2002/22/WE, informacje 
o możliwości wyboru przez użytkownika 
końcowego, czy jego dane osobowe mają 
być zamieszczone w spisie abonentów oraz 
o tym, jakie dane są zamieszczane;

g) jeżeli istnieje taki obowiązek zgodnie z 
art. 25 dyrektywy 2002/22/WE, informacje 
o możliwości wyboru przez użytkownika 
końcowego, czy jego dane osobowe mają 
być zamieszczone w spisie abonentów oraz 
o tym, jakie dane są zamieszczane; zgodnie 
z art. 12 dyrektywy 2002/58/WE 
użytkownicy końcowi powinni być także 
informowani o celach takiego spisu 
abonentów oraz wykorzystaniu tych 
danych przez funkcje wyszukiwania, a 
także należy udzielać użytkownikom 
końcowym informacji dotyczących 
sposobów wykonywania przysługującego 
im prawa do sprawdzenia, poprawienia 
lub usunięcia swoich danych osobowych z 
przedmiotowego spisu abonentów.

Or. en

Poprawka 256
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera j
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) rodzaj działań, które mogą być podjęte 
przez dostawcę w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i lukami 
w systemie bezpieczeństwa.

j) rodzaj działań, które mogą być podjęte 
przez dostawcę w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i lukami 
w systemie bezpieczeństwa. Informacje te 
obejmują informacje na temat technik 
kontroli łączności leżących u podstaw 
takich działań, a także ich wpływu na 
prywatność i prawo do ochrony danych 
użytkownika końcowego:

Or. en

Poprawka 257
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) rodzaj działań, które mogą być podjęte 
przez dostawcę w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i lukami 
w systemie bezpieczeństwa.

j) rodzaj działań, których techniczny 
sposób realizacji, jak również cele 
zdefiniowano w art. 25 ust. 5, i które mogą 
być podjęte przez dostawcę w związku 
z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa 
lub integralności lub z zagrożeniami i 
lukami w systemie bezpieczeństwa. Należy 
opisać również wpływ tych działań na 
ochronę danych osobowych i prywatności 
użytkownika końcowego.

Or. de

Poprawka 258
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera j – podpunkt i (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) cele przetwarzania danych osobowych 
użytkownika końcowego oraz ich 
uzasadnienie;

Or. en

Poprawka 259
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza informacjami, o których mowa w 
ust. 1, jeżeli umowa obejmuje świadczenie 
dostępu do internetu oraz usługi dotyczące 
danych, to powinna zawierać następujące 
informacje:
a) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów. W odniesieniu do danych ponad 
progiem – ceny jednostek danych lub 
pakietów transmisji danych w przypadku 
doraźnego korzystania oraz ograniczenia 
prędkości transmisji danych, które mogą 
mieć zastosowanie;
b) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji oraz określania 
poziomu ich preferowanego limitu 
konsumpcji;
c) faktyczną prędkość pobierania i 
wysyłania danych dostępną w głównej 
lokalizacji użytkownika końcowego, a 
także minimalne prędkości 
gwarantowane;
d) inne parametry jakości usługi 
zdefiniowane w niniejszym 
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rozporządzeniu, ponadto państwa 
członkowskie mogą nakładać dodatkowe 
wymogi w zakresie parametrów;
e) jasne i łatwo zrozumiałe wyjaśnienie, w 
jaki sposób limity ilości danych, 
faktycznie dostępne prędkości oraz inne 
parametry wpływające na jakość usług 
mogą w praktyce wpłynąć na korzystanie z 
treści, aplikacji i usług.

Or. en

Poprawka 260
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; ceny za doraźne lub długotrwałe 
zwiększenie dostępnej ilości danych; 
prędkość przesyłania danych i ich koszt po 
całkowitym wyczerpaniu obowiązującego 
limitu ilości danych, jeśli obowiązuje taki 
limit; oraz możliwości sprawdzania w 
dowolnym momencie przez użytkowników 
końcowych aktualnego poziomu 
konsumpcji;

a) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; usługi objęte ilością 
przekazywanych danych i usługi 
specjalistyczne; ceny za doraźne lub 
długotrwałe zwiększenie dostępnej ilości 
danych; prędkość przesyłania danych i ich 
koszt po całkowitym wyczerpaniu 
obowiązującego limitu ilości danych, jeśli 
obowiązuje taki limit; oraz możliwości 
sprawdzania w dowolnym momencie przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji;

Or. de

Uzasadnienie

Porównaj art. 25.

Poprawka 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b
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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 zakres prędkości, średnie 
prędkości oraz prędkość przy największym 
natężeniu ruchu, w tym potencjalny wpływ 
udzielenia dostępu osobom trzecim za 
pośrednictwem lokalnej sieci radiowej;

Or. en

Poprawka 262
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość usług, a także 
równoczesne korzystanie z usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości 
mogą w praktyce wpłynąć na korzystanie z 
treści, aplikacji i usług.

e) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość usług mogą w 
praktyce wpłynąć na korzystanie z treści, 
aplikacji i usług.

Or. en

Poprawka 263
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
w mocy lub wprowadzić dodatkowe 
wymogi w przypadku umów, do których 
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ma zastosowanie niniejszy artykuł.

Or. en

Poprawka 264
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Użytkownik końcowy ma prawo do 
wglądu i usunięcia wszelkich dotyczących 
go danych osobowych zgromadzonych 
przez usługodawcę.

Or. de

Poprawka 265
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Kontrola konsumpcji

1. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom 
końcowym możliwość bezpłatnego 
korzystania z instrumentu, który dostarcza 
informacje o łącznej konsumpcji różnych 
usług łączności elektronicznej wyrażone w 
walucie, w której naliczane są opłaty 
obciążające użytkownika końcowego. Taki 
instrument gwarantuje, że bez zgody 
użytkownika końcowego łączne wydatki w 
wyznaczonym okresie użytkowania nie 
przekroczą określonego limitu 
finansowego ustalonego przez 
użytkownika końcowego.
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2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności zapewniają, by użytkownicy 
końcowi otrzymywali odpowiednie 
powiadomienie w momencie, w którym 
konsumpcja usług osiągnęła 80 % limitu 
finansowego ustalonego zgodnie z ust. 1.
W powiadomieniu informuje się, jakie 
kroki należy podjąć w celu dalszego 
korzystania z tych usług, w tym o kosztach 
tych usług. Dostawca zaprzestaje 
świadczenia określonych usług oraz 
pobierania opłat od użytkownika 
końcowego, gdyby miało dojść do 
przekroczenia limitu finansowego, chyba 
że użytkownik końcowy wystąpi o dalsze 
lub ponowne świadczenie tych usług. Po 
osiągnięciu limitu finansowego 
użytkownicy końcowi mogą w dalszym 
ciągu odbierać połączenia i wiadomości 
SMS, łączyć się z darmowymi numerami 
oraz bezpłatnie ze służbami ratunkowymi, 
wybierając europejski numer alarmowy 
112, do końca uzgodnionego okresu 
naliczania opłat.
3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności umożliwiają użytkownikom 
końcowym, bezpośrednio przed 
wykonaniem przez nich połączenia, 
uzyskanie, w łatwy sposób i bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, 
informacji o obowiązujących taryfach za 
połączenie z danym numerem lub 
skorzystanie z danej usługi, w przypadku 
których obowiązują szczególne ceny, 
chyba że krajowy organ regulacyjny 
uprzednio zezwolił na odstępstwo ze 
względów proporcjonalności. Wszelkie 
takie informacje dostarczane są w sposób 
umożliwiający porównanie cen wszystkich 
takich numerów lub usług.
4. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom 
końcowym możliwość bezpłatnego 
otrzymywania szczegółowych rachunków.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy artykuł został przeniesiony z powrotem do dyrektywy 2002/22/WE.

Poprawka 266
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom końcowym 
możliwość bezpłatnego korzystania z 
instrumentu, który dostarcza informacje o 
łącznej konsumpcji różnych usług 
łączności elektronicznej wyrażone w 
walucie, w której naliczane są opłaty 
obciążające użytkownika końcowego. Taki 
instrument gwarantuje, że bez zgody 
użytkownika końcowego łączne wydatki w 
wyznaczonym okresie użytkowania nie 
przekroczą określonego limitu 
finansowego ustalonego przez 
użytkownika końcowego.

1. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom końcowym 
możliwość bezpłatnego korzystania z 
instrumentu, który dostarcza informacje o 
łącznej konsumpcji różnych usług 
łączności elektronicznej wyrażone w 
walucie, w której naliczane są opłaty 
obciążające użytkownika końcowego. 
Takie informacje dotyczące konsumpcji 
dostarczane są możliwie najszybciej. Taki 
instrument gwarantuje, że bez zgody 
użytkownika końcowego łączne wydatki w 
wyznaczonym okresie użytkowania nie 
przekroczą określonego limitu 
finansowego ustalonego przez 
użytkownika końcowego.

Or. en

Poprawka 267
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom końcowym 
możliwość bezpłatnego otrzymywania 
szczegółowych rachunków.

4. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom końcowym 
możliwość bezpłatnego otrzymywania 
szczegółowych rachunków w formie 
elektronicznej lub papierowej.
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Or. en

Poprawka 268
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Rozwiązanie umowy

1. Umowy zawierane między 
konsumentami i dostawcami łączności 
elektronicznej dla ludności nie mogą 
przewidywać minimalnego okresu 
obowiązywania umowy przekraczającego 
24 miesiące. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności oferują 
użytkownikom końcowym możliwość 
zawarcia umowy o maksymalnym okresie 
obowiązywania wynoszącym 12 miesięcy.
2. Konsumenci i inni użytkownicy, chyba 
że zrezygnowali z tej możliwości, mają 
prawo rozwiązania umowy za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli 
od czasu zawarcia umowy upłynęło co 
najmniej sześć miesięcy. Nie powoduje to 
konieczności wypłacenia żadnego 
odszkodowania, poza pozostałą wartością 
dofinansowanych urządzeń związanych z 
umową w momencie zawierania umowy 
oraz obliczonym na zasadzie pro rata 
temporis zwrotem wszelkich innych 
korzyści wynikających z promocji 
określonych jako takie w momencie 
zawierania umowy. Wszelkie ograniczenia 
użytkowania urządzeń końcowych w 
takich sieciach są nieodpłatnie usuwane 
przez dostawcę najpóźniej w momencie 
zapłaty takiego odszkodowania.
3. Jeżeli umowy lub prawo krajowe 
przewidują dorozumiane przedłużanie 
okresu obowiązywania umowy, dostawca 
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łączności elektronicznej dla ludności 
informuje o tym użytkownika w 
odpowiednim czasie, tak by użytkownik 
ten miał co najmniej miesiąc na 
sprzeciwienie się dorozumianemu 
przedłużeniu. Jeżeli użytkownik końcowy 
nie wyrazi sprzeciwu, umowa uznawana 
jest za umowę zawartą na czas 
nieokreślony, która może zostać 
rozwiązana przez użytkownika w 
dowolnym terminie, za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem i bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów.
4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności o zamiarze wprowadzenia 
zmian w warunkach umowy, chyba że 
proponowane zmiany przynoszą 
użytkownikom końcowym wyłącznie 
korzyści. Dostawcy powiadamiają 
użytkowników końcowych o wszelkich 
takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich o 
przysługującym im prawie do rozwiązania 
zawartych umów bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, jeżeli nie 
akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.
5. Wszelkie znaczące i nie mające 
charakteru tymczasowego różnice między 
faktyczną uzyskiwaną prędkością lub 
innymi parametrami jakości a 
parametrami podanymi przez dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności 
zgodnie z art. 26 uznawane są za brak 
zapewnienia określonych parametrów do 
celów ustalenia środków ochrony prawnej 
przysługujących użytkownikowi 
końcowemu zgodnie z prawem krajowym.
6. Zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powoduje, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa, 
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chyba że cena dodatkowej 
usługi/dodatkowych usług znacząco 
przekracza cenę początkowo zamówionych 
usług lub też te dodatkowe usługi 
oferowane są po specjalnej promocyjnej 
cenie związanej z przedłużeniem 
obowiązującej umowy.
7. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności stosują warunki i procedury 
rozwiązania umowy, które nie tworzą 
barier utrudniających zmianę dostawcy 
usług ani nie zniechęcają do tego kroku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł został przeniesiony z powrotem do dyrektywy 2002/22/WE.

Poprawka 269
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE 
konsument ma prawo do odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa w terminie 
czternastu dni od zawarcia takiej umowy.

Or. en

Poprawka 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konsumenci i inni użytkownicy, chyba 2. Konsumenci i inni użytkownicy, którzy 
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że zrezygnowali z tej możliwości, mają 
prawo rozwiązania umowy za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli 
od czasu zawarcia umowy upłynęło co 
najmniej sześć miesięcy. Nie powoduje to 
konieczności wypłacenia żadnego 
odszkodowania, poza pozostałą wartością 
dofinansowanych urządzeń związanych z 
umową w momencie zawierania umowy 
oraz obliczonym na zasadzie pro rata 
temporis zwrotem wszelkich innych 
korzyści wynikających z promocji 
określonych jako takie w momencie 
zawierania umowy. Wszelkie ograniczenia 
użytkowania urządzeń końcowych w 
takich sieciach są nieodpłatnie usuwane 
przez dostawcę najpóźniej w momencie 
zapłaty takiego odszkodowania.

się o to zwrócą, mają prawo rozwiązania 
umowy za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem, jeżeli od czasu 
rozpoczęcia okresu obowiązywania
umowy upłynęło co najmniej sześć 
miesięcy. Nie powoduje to konieczności 
wypłacenia żadnego odszkodowania, poza 
pozostałą wartością dofinansowanych 
urządzeń związanych z umową w 
momencie zawierania umowy oraz 
obliczonym na zasadzie pro rata temporis 
zwrotem wszelkich innych korzyści 
wynikających z promocji określonych jako 
takie w momencie zawierania umowy. 
Wszelkie ograniczenia użytkowania 
urządzeń końcowych w takich sieciach są 
nieodpłatnie usuwane przez dostawcę 
najpóźniej w momencie zapłaty takiego 
odszkodowania.

Or. en

Poprawka 271
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wszelkie znaczące i nie mające 
charakteru tymczasowego różnice między 
faktyczną uzyskiwaną prędkością lub 
innymi parametrami jakości a parametrami 
podanymi przez dostawcę łączności 
elektronicznej dla ludności zgodnie z art. 
26 uznawane są za brak zapewnienia 
określonych parametrów do celów 
ustalenia środków ochrony prawnej 
przysługujących użytkownikowi 
końcowemu zgodnie z prawem krajowym.

5. Wszelkie znaczące i nie mające 
charakteru tymczasowego różnice między 
faktyczną uzyskiwaną prędkością lub 
innymi parametrami jakości a parametrami 
podanymi przez dostawcę łączności 
elektronicznej dla ludności zgodnie z art. 
26 uznawane są za brak zapewnienia 
określonych parametrów do celów 
ustalenia środków ochrony prawnej 
przysługujących użytkownikowi 
końcowemu zgodnie z prawem krajowym. 
Użytkownicy końcowi mają także prawo 
do unieważnienia umowy w przypadku 
braku zapewnienia określonych 
parametrów.
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Or. en

Poprawka 272
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wszelkie znaczące i nie mające 
charakteru tymczasowego różnice między 
faktyczną uzyskiwaną prędkością lub 
innymi parametrami jakości a 
parametrami podanymi przez dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności 
zgodnie z art. 26 uznawane są za brak 
zapewnienia określonych parametrów do 
celów ustalenia środków ochrony prawnej 
przysługujących użytkownikowi 
końcowemu zgodnie z prawem krajowym.

5. Jeżeli występują znaczące i nie mające 
charakteru tymczasowego odstępstwa od 
parametrów podanych przez dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności 
zgodnie z art. 26 w odniesieniu do:

Or. de

Uzasadnienie

Różnice w zakresie prędkości przesyłu danych są na chwilę obecną znaczne. Prawo do 
rozwiązania umowy w szczególnych okolicznościach zmusza dostawców usług łączności 
elektronicznej do definiowana realistycznych warunków umowy dotyczących prędkości 
transmisji danych. Użytkownik końcowy nie może również zostać obarczony tym, że będzie 
musiał wielokrotnie dochodzić roszczeń z tytułu niemożliwych do zrealizowania zobowiązań 
umownych, jako że takie problemy są często spowodowane przeciążeniem sieci.

Poprawka 273
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prędkości transmisji danych, w celu 
zapewnienia użytkownikowi końcowemu 
prawa do rozwiązania umowy w 
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szczególnych okolicznościach;

Or. de

Poprawka 274
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pozostałych parametrów jakościowych, 
których niespełnienie jest uznawane za 
brak zapewnienia określonych 
parametrów do celów ustalenia środków 
ochrony prawnej przysługujących 
użytkownikowi końcowemu zgodnie z 
prawem krajowym.

Or. de

Poprawka 275
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powoduje, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa, 
chyba że cena dodatkowej
usługi/dodatkowych usług znacząco 
przekracza cenę początkowo zamówionych 
usług lub też te dodatkowe usługi 
oferowane są po specjalnej promocyjnej 
cenie związanej z przedłużeniem 
obowiązującej umowy.

6. Zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powoduje, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa, 
chyba że cena dodatkowej 
usługi/dodatkowych usług znacząco 
przekracza cenę początkowo zamówionych 
usług lub też te dodatkowe usługi
oferowane są po specjalnej promocyjnej 
cenie związanej z przedłużeniem 
obowiązującej umowy. Klient musi być 
należycie poinformowany o przedłużeniu 
obowiązującej umowy i musi wyraźnie się 
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na takie przedłużenie zgodzić.

Or. en

Poprawka 276
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
w mocy lub wprowadzić dodatkowe 
wymogi w przypadku umów, do których 
ma zastosowanie niniejszy artykuł.

Or. en

Poprawka 277
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Oferty powiązane

Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej lub usługę łączności 
elektronicznej, art. 28 i 30 niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do 
wszystkich elementów tego pakietu.

Or. pt

Uzasadnienie

Zasady dotyczące umów powiązanych zostały przeniesione do treści dyrektywy o usłudze 
powszechnej.
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Poprawka 278
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Oferty powiązane

Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej lub usługę łączności 
elektronicznej, art. 28 i 30 niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do 
wszystkich elementów tego pakietu.

Or. en

Poprawka 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności
elektronicznej lub usługę łączności 
elektronicznej, art. 28 i 30 niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do 
wszystkich elementów tego pakietu.

Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej lub usługę łączności 
elektronicznej, niniejszy artykuł i art. 30 
mają zastosowanie do wszystkich 
elementów tego pakietu, chyba że usługa 
łączności elektronicznej stanowi niewielką 
część pakietu.

Or. en
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Poprawka 280
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Zmiana dostawcy i przenoszalność 

numerów
1. Wszyscy użytkownicy końcowy 
posiadający numery ujęte w krajowym 
planie numeracji telefonicznej, którzy o to 
wystąpią, mają prawo zachowania 
swojego numeru/swoich numerów 
niezależnie od dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności świadczącego 
usługę, zgodnie z częścią C załącznika I 
do dyrektywy 2002/22/WE, o ile dostawca 
jest dostawcą łączności elektronicznej w 
państwie członkowskim, którego dotyczy 
krajowy plan numeracji, lub jest 
europejskim dostawcą łączności 
elektronicznej, który powiadomił właściwy 
organ regulacyjny państwa 
członkowskiego siedziby o tym, że 
świadczy lub zamierza świadczyć takie 
usługi w państwie członkowskim, którego 
dotyczy krajowy plan numeracji.
2. Obowiązujące między dostawcami 
łączności elektronicznej dla ludności ceny 
związane z zapewnianiem możliwości 
przenoszenia numerów ustalane są na 
podstawie faktycznych kosztów, a 
bezpośrednie opłaty dla użytkowników 
końcowych, jeśli takie są pobierane, nie 
mogą zniechęcać ich do zmiany dostawcy.
3. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku 
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do 
nowego dostawcy, numer ten aktywowany 
jest w przeciągu jednego dnia roboczego 
od daty zawarcia takiej umowy. W każdym 
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przypadku niemożność korzystania z 
usługi nie może trwać dłużej niż jeden 
dzień roboczy.
4. Przejmujący dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności przeprowadza 
proces zmiany i przenoszenia.
Użytkownicy końcowi otrzymują 
odpowiednie informacje o zmianie przed 
rozpoczęciem procesu zmiany i w jego 
trakcie, a także bezpośrednio po jego 
zakończeniu. Użytkownicy końcowi nie 
mogą zostać przeniesieni do innego 
dostawcy wbrew swojej woli.
5. Umowy użytkowników końcowych z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności, od których się przenoszą, 
wygasają automatycznie wraz z 
zakończeniem zmiany. Poprzedni 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności zwracają konsumentom 
korzystającym z usług przedpłaconych 
wszelkie pozostałe na ich koncie środki.
6. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności, którzy opóźniają przeniesienie 
lub nadużywają tę procedurę, w tym 
poprzez brak udostępnienia informacji 
potrzebnych do szybkiego przeniesienia, 
zobowiązani są do wypłacenia 
odszkodowania użytkownikom końcowym, 
którzy padli ofiarą takiego opóźnienia lub 
nadużyć.
7. W przypadku gdy użytkownik końcowy 
przenoszący się do nowego dostawcy usług 
dostępu do internetu ma adres e-mail 
zapewniany przez dotychczasowego 
dostawcę, ten ostatni na wniosek 
użytkownika końcowego bezpłatnie 
przekazuje na adres e-mail wskazany 
przez użytkownika końcowego wszystkie 
wiadomości e-mail otrzymane przez 
użytkownika końcowego na jego 
poprzedni adres przez okres 12 miesięcy.
Usługa przekazywania wiadomości e-mail 
obejmuje wysyłanie automatycznej 
informacji zwrotnej do wszystkich 
wysyłających wiadomości e-mail na 
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poprzedni adres, zawiadamiającej ich o 
nowym adresie e-mail użytkownika 
końcowego. Użytkownik końcowy może 
poprosić, by nowy adres e-mail nie był
podawany w automatycznej wiadomości 
zwrotnej.
Po upływie początkowego 12-
miesięcznego okresu dotychczasowy 
dostawca łączności elektronicznej dla 
ludności zapewnia użytkownikowi 
możliwość przedłużenia okresu 
przekazywania wiadomości e-mail, w razie 
potrzeby pobierając za to opłaty.
Dotychczasowy dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności nie przydziela 
początkowego adresu e-mail innemu 
użytkownikowi końcowemu przed 
upływem dwóch lat od daty rozwiązania 
umowy, a w każdym przypadku w okresie, 
na jaki przedłużono przekazywanie 
wiadomości e-mail.
8. Właściwe organy krajowe mogą 
ustanowić ogólny proces zmiany i 
przenoszenia, obejmujący ustanowienie 
odpowiednich sankcji dla dostawców i 
odszkodowań dla użytkowników 
końcowych. Uwzględniają one potrzebną 
ochronę dla użytkowników końcowych w 
trakcie procesu zmiany dostawcy oraz 
konieczność zapewnienia sprawnego 
przeprowadzenia tego procesu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł został przeniesiony z powrotem do dyrektywy 2002/22/WE.

Poprawka 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przejmujący dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności przeprowadza 
proces zmiany i przenoszenia.
Użytkownicy końcowi otrzymują
odpowiednie informacje o zmianie przed 
rozpoczęciem procesu zmiany i w jego 
trakcie, a także bezpośrednio po jego 
zakończeniu. Użytkownicy końcowi nie 
mogą zostać przeniesieni do innego 
dostawcy wbrew swojej woli.

4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku 
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do 
nowego dostawcy, numer ten aktywowany 
jest w przeciągu jednego dnia roboczego 
od daty zawarcia takiej umowy.
Przejmujący dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności przeprowadza 
proces zmiany i przenoszenia oraz 
dopilnowuje, aby użytkownicy końcowi 
otrzymali odpowiednie informacje o 
zmianie przed rozpoczęciem procesu 
zmiany i w jego trakcie, a także 
bezpośrednio po jego zakończeniu.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu zmiany dostawcy i 
przenoszenia numerów zgodnie z 
wytycznymi BEREC. Uwzględniają one 
potrzebną ochronę dla użytkowników 
końcowych w trakcie procesu zmiany 
dostawcy oraz konieczność zapewnienia 
sprawnego przeprowadzenia tego procesu.
W każdym przypadku brak usługi w 
trakcie procesu przenoszenia nie 
przekracza jednego dnia roboczego. 
Użytkownicy końcowi nie mogą zostać 
przeniesieni do innego dostawcy wbrew 
swojej woli.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.

Or. en
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Poprawka 282
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Umowy użytkowników końcowych z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności, od których się przenoszą, 
wygasają automatycznie wraz z 
zakończeniem zmiany. Poprzedni 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności zwracają konsumentom 
korzystającym z usług przedpłaconych 
wszelkie pozostałe na ich koncie środki.

5. Umowy użytkowników końcowych z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności, od których się przenoszą, 
wygasają automatycznie wraz z 
zakończeniem zmiany. Poprzedni 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności zwracają konsumentom 
korzystającym z usług przedpłaconych 
wszelkie pozostałe na ich koncie środki. 
Użytkownicy końcowi mogą także zażądać 
przeniesienia do przejmującego dostawcy 
pozostałych na ich koncie przedpłaconych 
środków.

Or. en

Poprawka 283
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dostawcy udzielają informacji 
technicznych lub protokołów 
umożliwiających użytkownikowi 
końcowemu ponowną konfigurację 
sprzętu, tak aby był on kompatybilny z 
usługami dostarczanymi przez różnych 
dostawców. Informacja ta udzielana jest 
nieodpłatnie.

Or. en
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Poprawka 284
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„fa) „przejmujący dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności” oznacza 
dostawcę łączności elektronicznej dla 
ludności, do którego przenoszony jest 
numer telefonu lub usługa;”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis wprowadza nową definicję „przejmującego dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności” jako nową definicję w art. 2 dyrektywy w sprawie usługi 
powszechnej.

Poprawka 285
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 20 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„-1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje, o których mowa w ust. 1, 
były przekazywane w sposób jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny, bez 
uszczerbku dla wymogów dyrektywy w 
sprawie praw konsumentów* dotyczących 
umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa/na odległość. Konsument 
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i użytkownik końcowy, który się o to 
zwróci, otrzymuje kopię umowy na 
trwałym nośniku.”
___________________
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów, 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 
dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).”

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zgodna z dyrektywą w sprawie praw konsumentów.

Poprawka 286
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 20 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„-1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje, o których mowa w ust. 1 i 
1a, były przekazywane w sposób jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny, bez 
uszczerbku dla wymogów dyrektywy w 
sprawie praw konsumentów* dotyczących 
umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa/na odległość. Konsument 
oraz inny użytkownik końcowy, który się o 
to zwróci, otrzymuje dostęp do 
egzemplarza umowy co najmniej w formie 
elektronicznej i, jeśli tego zażąda, na 
piśmie. Państwa członkowskie mogą 
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utrzymać w mocy lub wprowadzić do 
swojego prawa krajowego wymogi 
językowe odnoszące się do informacji 
umownych, tak aby zapewnić, by 
informacje te były łatwo zrozumiałe dla 
konsumenta lub innego użytkownika, 
który się o to zwróci.
_________________
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów, 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 
dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 20 do projektu opinii.

Poprawka 287
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. w art. 20 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„-1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, były przekazywane w sposób jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny w języku 
urzędowym państwa członkowskiego, w 
którym usługa jest oferowana, bez 
uszczerbku dla wymogów dyrektywy w 
sprawie praw konsumentów* dotyczących 
umów zawieranych poza lokalem 
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przedsiębiorstwa/na odległość. Konsument 
oraz inny użytkownik końcowy, który się o 
to zwróci, otrzymuje egzemplarz umowy 
co najmniej w formie elektronicznej i na 
piśmie.
______________________
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie praw konsumentów, 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 
dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).”

Or. en

Poprawka 288
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 1 

Tekst obowiązujący Poprawka

1c) art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku wykupienia abonamentu na 
usługi zapewniające przyłączenie do 
publicznej sieci łączności lub publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej 
konsumenci oraz inni użytkownicy 
końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli 
prawo do zawarcia umowy z 
przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami 
zapewniającymi takie przyłączenie lub 
świadczącymi takie usługi. Umowa 
powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie określać co najmniej:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku wykupienia abonamentu na 
usługi zapewniające przyłączenie do 
publicznej sieci łączności lub publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej 
konsumenci oraz inni użytkownicy 
końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli 
prawo do zawarcia umowy z 
przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami 
zapewniającymi takie przyłączenie lub 
świadczącymi takie usługi. Umowa 
powinna określać co najmniej następujące 
informacje:

a) nazwę i adres przedsiębiorstwa; a) nazwę, adres i dane kontaktowe 
przedsiębiorstwa oraz, jeśli są one 
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odmienne, adres i dane kontaktowe na 
potrzeby składania skarg;

b) świadczone usługi, w tym w 
szczególności:

b) charakterystykę świadczonych usług, w 
tym w szczególności:

– konkretny plan taryfowy lub konkretne 
plany taryfowe, do których odnosi się 
umowa oraz – dla każdego takiego planu 
taryfowego – rodzaj oferowanych usług, w 
tym wielkość transmisji,

– informacje o tym, czy zapewniany jest 
dostęp do służb ratunkowych i informacje 
o miejscu przebywania osoby wykonującej 
połączenie oraz o wszelkich 
ograniczeniach w dostępie do służb 
ratunkowych zgodnie z art. 26,

– informacje o tym, czy i w jakim państwie 
członkowskim zapewniany jest dostęp do 
służb ratunkowych i informacje o miejscu 
przebywania osoby wykonującej 
połączenie oraz o wszelkich 
ograniczeniach w dostępie do służb 
ratunkowych zgodnie z art. 26,

– informacje o wszelkich innych 
warunkach ograniczających dostęp do 
usług i aplikacji lub korzystania z nich, w 
przypadku gdy warunki takie dopuszcza 
prawo krajowe zgodnie z prawem 
wspólnotowym,
– minimalne oferowane poziomy jakości 
usług, a mianowicie czas wstępnego 
przyłączenia, a w odpowiednich 
przypadkach także inne parametry jakości 
usług określone przez krajowe organy 
regulacyjne,

– minimalne oferowane poziomy jakości 
usług, a mianowicie czas wstępnego 
przyłączenia, a w odpowiednich 
przypadkach także inne parametry jakości 
usług określone przez krajowe organy 
regulacyjne,

– informacje dotyczące wszelkich 
procedur wprowadzonych przez 
przedsiębiorstwo w celu pomiaru i 
organizacji ruchu, tak aby zapobiec 
osiągnięciu pojemności łącza lub jej 
przekroczeniu, oraz informacje o tym, jak 
procedury te mogą wpłynąć na jakość 
usług,
– rodzaje oferowanych usług serwisowych 
oraz usług wsparcia technicznego 
świadczonych klientom, a także sposoby 
kontaktowania się z podmiotami, które je 
świadczą,

– rodzaje usług posprzedażowych, usług 
serwisowych oraz usług wsparcia 
technicznego świadczonych klientom, 
warunki ich świadczenia i opłaty za nie 
oraz sposoby kontaktowania się z 
podmiotami, które je świadczą,

– wszelkie ograniczenia, które dostawca 
nałożył w zakresie korzystania z 

– wszelkie ograniczenia, które dostawca 
nałożył w zakresie korzystania z 
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udostępnionych urządzeń końcowych; udostępnionych urządzeń końcowych, w 
tym informacje o odblokowaniu urządzeń 
końcowych oraz wszelkich opłatach 
związanych z rozwiązaniem umowy;

c) w przypadku obowiązku wynikającego z 
art. 25 – możliwości, jakie ma abonent 
w kwestii umieszczania bądź 
nieumieszczania swoich danych 
osobowych w spisie abonentów, oraz dane, 
których to dotyczy;

c) w przypadku obowiązku wynikającego z 
art. 25 – możliwości, jakie ma abonent 
w kwestii umieszczania bądź 
nieumieszczania swoich danych 
osobowych w spisie abonentów, oraz dane, 
których to dotyczy;

d) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach, sposoby uzyskiwania aktualnych 
informacji na temat wszystkich 
stosowanych taryf i opłat 
eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz 
różnice w kosztach wynikające z różnych 
sposobów płatności;

d) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach, w tym ewentualnych należnych 
podatkach i dodatkowych opłatach, 
sposoby uzyskiwania aktualnych 
informacji na temat wszystkich 
stosowanych taryf i opłat
eksploatacyjnych;

da) oferowane metody płatności i różnice 
w kosztach wynikające z poszczególnych 
metod płatności, jak również dostępne 
rozwiązania mające zagwarantować 
przejrzystość naliczania opłat oraz 
monitorowanie poziomu konsumpcji;

e) okres obowiązywania umowy oraz 
warunki wznowienia i zakończenia 
świadczenia usług i rozwiązania umowy, w 
tym:

e) okres obowiązywania umowy oraz 
warunki wznowienia i zakończenia 
świadczenia usług i rozwiązania umowy, w 
tym:

– jakiekolwiek minimalne użytkowanie lub 
czas trwania, wymagane do skorzystania 
z warunków promocyjnych,

– jakiekolwiek minimalne użytkowanie lub 
czas trwania, wymagane do skorzystania 
z warunków promocyjnych,

– wszelkie opłaty związane z możliwością 
przeniesienia numerów i innych danych 
identyfikacyjnych,

– wszelkie opłaty związane ze zmianą i
możliwością przeniesienia numerów i 
innych danych identyfikacyjnych, w tym 
ustalenia dotyczące odszkodowania za 
opóźnienia lub nadużycia związane ze 
zmianą,

– wszelkie opłaty należne w momencie 
rozwiązania umowy, w tym zwrot kosztów 
urządzeń końcowych;

– wszelkie opłaty należne w momencie 
rozwiązania umowy, w tym zwrot kosztów 
urządzeń końcowych (na zasadzie 
normalnie stosowanych metod 
amortyzacji) oraz inne korzyści 
wynikające z promocji (na zasadzie pro 
rata temporis);

f) wszelkie klauzule o rekompensacie i f) wszelkie klauzule o rekompensacie i 
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zwrocie kosztów, które stosuje się w 
przypadku gdy nie został osiągnięty 
zakontraktowany poziom jakości;

zwrocie kosztów, w tym – w stosownych 
przypadkach – wyraźna wzmianka o 
ustawowych prawach konsumenta, które 
stosuje się w przypadku gdy nie został 
osiągnięty zakontraktowany poziom 
jakości;

g) sposoby inicjowania procedur 
rozwiązywania sporów zgodnie z art. 34;

g) sposoby inicjowania procedur 
rozwiązywania sporów, w tym sporów 
transgranicznych, zgodnie z art. 34;

ga) szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu uzyskania przez 
niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych informacji o opracowanych 
dla nich produktach i usługach;

h) rodzaj działań, które przedsiębiorstwo 
może podjąć w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i 
podatnością na takie zagrożenia.

h) rodzaj działań, które przedsiębiorstwo 
może podjąć w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i 
podatnością na takie zagrożenia.

Państwa członkowskie mogą także 
wymagać, aby umowa zawierała wszelkie 
informacje, które mogą zostać dostarczone 
w tym celu przez właściwe organy 
publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług 
łączności elektronicznej do działań 
niezgodnych z prawem lub do 
rozpowszechniania szkodliwych treści oraz 
o sposobach ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych, o 
których mowa w art. 21 ust. 4 i które mają 
związek ze świadczoną usługą.”

Państwa członkowskie mogą także 
wymagać, aby umowa zawierała wszelkie 
informacje, które mogą zostać dostarczone 
w tym celu przez właściwe organy 
publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług 
łączności elektronicznej do działań 
niezgodnych z prawem lub do 
rozpowszechniania szkodliwych treści oraz 
o sposobach ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych, o 
których mowa w art. 21 ust. 4 i które mają 
związek ze świadczoną usługą.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastępuje poprawkę AM 21 do projektu opinii.

Poprawka 289
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1c) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku wykupienia abonamentu na 
usługi zapewniające przyłączenie do 
publicznej sieci łączności lub publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej 
konsumenci oraz inni użytkownicy 
końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli 
prawo do zawarcia umowy z 
przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami 
zapewniającymi takie przyłączenie lub 
świadczącymi takie usługi. Umowa 
powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie określać co najmniej:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku wykupienia abonamentu na 
usługi zapewniające przyłączenie do 
publicznej sieci łączności lub publicznie 
dostępnych usług łączności elektronicznej 
konsumenci oraz inni użytkownicy 
końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli 
prawo do zawarcia umowy z 
przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami 
zapewniającymi takie przyłączenie lub 
świadczącymi takie usługi. Umowa 
powinna w jasnej, zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie określać co najmniej:

a) nazwę i adres przedsiębiorstwa; a) nazwę, adres i inne dane kontaktowe
przedsiębiorstwa oraz, jeśli są one 
odmienne, adres i dane kontaktowe na 
potrzeby składania ewentualnych skarg;

b) świadczone usługi, w tym w 
szczególności:

b) charakterystykę świadczonych usług, a
w szczególności:

– konkretny plan taryfowy lub konkretne 
plany taryfowe, do których odnosi się 
umowa oraz – dla każdego takiego planu 
taryfowego – rodzaj oferowanych usług, w 
tym wielkość transmisji,
– w przypadku planów taryfowych z 
ustaloną z góry wielkością transmisji, 
możliwość przesunięcia przez 
konsumentów każdej niewykorzystanej 
wielkości do kolejnego okresu 
fakturowania,

– informacje o tym, czy zapewniany jest
dostęp do służb ratunkowych i informacje 
o miejscu przebywania osoby wykonującej 
połączenie oraz o wszelkich 
ograniczeniach w dostępie do służb 
ratunkowych zgodnie z art. 26,

– dostęp do służb ratunkowych i 
informacje o miejscu przebywania osoby 
wykonującej połączenie w przypadku 
wszystkich oferowanych usług, o 
wszelkich ograniczeniach w dostępie do 
służb ratunkowych zgodnie z art. 26 oraz o 
wszelkich zmianach w tym zakresie,
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– informacje o wszelkich innych 
warunkach ograniczających dostęp do 
usług i aplikacji lub korzystania z nich, w 
przypadku gdy warunki takie dopuszcza 
prawo krajowe zgodnie z prawem 
wspólnotowym,
– minimalne oferowane poziomy jakości 
usług, a mianowicie czas wstępnego 
przyłączenia, a w odpowiednich 
przypadkach także inne parametry jakości 
usług określone przez krajowe organy 
regulacyjne,

– minimalne oferowane poziomy jakości 
usług, a mianowicie czas wstępnego 
przyłączenia, a w odpowiednich 
przypadkach także inne parametry jakości 
usług określone przez krajowe organy 
regulacyjne,

– informacje dotyczące wszelkich 
procedur wprowadzonych przez 
przedsiębiorstwo w celu pomiaru i 
organizacji ruchu, tak aby zapobiec 
osiągnięciu pojemności łącza lub jej 
przekroczeniu, oraz informacje o tym, jak 
procedury te mogą wpłynąć na jakość 
usług,
– rodzaje oferowanych usług serwisowych 
oraz usług wsparcia technicznego 
świadczonych klientom, a także sposoby 
kontaktowania się z podmiotami, które je 
świadczą,

– rodzaje usług posprzedażowych, usług
serwisowych oraz usług wsparcia 
technicznego świadczonych klientom, 
warunki ich świadczenia i opłaty za nie 
oraz sposoby kontaktowania się z 
podmiotami, które je świadczą,

– wszelkie ograniczenia, które dostawca 
nałożył w zakresie korzystania z 
udostępnionych urządzeń końcowych;

– wszelkie ograniczenia, które dostawca 
nałożył w zakresie korzystania z 
udostępnionych urządzeń końcowych, w 
tym informacje o odblokowaniu urządzeń 
końcowych oraz wszelkich opłatach 
związanych z rozwiązaniem umowy przed 
końcem minimalnego okresu jej 
obowiązywania,

– na wniosek, nieodpłatnie i za wyjątkiem 
stwierdzonej niezgodności technicznej, 
informacje techniczne niezbędne 
konsumentowi końcowemu do należytego 
funkcjonowania dowolnie przez niego 
wybranego urządzenia końcowego w 
odniesieniu do wszystkich usług 
przewidzianych w umowie;

c) w przypadku obowiązku wynikającego z 
art. 25 – możliwości, jakie ma abonent w 
kwestii umieszczania bądź 

c) w przypadku obowiązku wynikającego z 
art. 25 – możliwości, jakie ma abonent w 
kwestii umieszczania bądź 
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nieumieszczania swoich danych 
osobowych w spisie abonentów, oraz dane, 
których to dotyczy;

nieumieszczania swoich danych 
osobowych w spisie abonentów, oraz dane, 
których to dotyczy;

d) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach, sposoby uzyskiwania aktualnych 
informacji na temat wszystkich 
stosowanych taryf i opłat 
eksploatacyjnych, sposoby płatności oraz 
różnice w kosztach wynikające z różnych 
sposobów płatności;

d) szczegółowe informacje o cenach i 
taryfach, w tym ewentualnych należnych 
podatkach i dodatkowych opłatach, oraz
sposoby uzyskiwania aktualnych 
informacji na temat wszystkich 
stosowanych taryf i opłat 
eksploatacyjnych;

da) oferowane metody płatności i różnice 
w kosztach wynikające z poszczególnych 
metod płatności, jak również dostępne 
rozwiązania mające zagwarantować 
przejrzystość naliczania opłat oraz 
monitorowanie poziomu konsumpcji;

e) okres obowiązywania umowy oraz 
warunki wznowienia i zakończenia 
świadczenia usług i rozwiązania umowy, w 
tym:

e) okres obowiązywania umowy oraz 
warunki wznowienia i zakończenia 
świadczenia usług i rozwiązania umowy, w 
tym:

– jakiekolwiek minimalne użytkowanie lub 
czas trwania, wymagane do skorzystania z 
warunków promocyjnych,

– jakiekolwiek minimalne użytkowanie lub 
czas trwania, wymagane do skorzystania z 
warunków promocyjnych,

– wszelkie opłaty związane z możliwością 
przeniesienia numerów i innych danych 
identyfikacyjnych,

– wszelkie opłaty związane ze zmianą i
możliwością przeniesienia numerów i 
innych danych identyfikacyjnych, w tym 
ustalenia dotyczące odszkodowania za 
opóźnienia lub nadużycia związane ze 
zmianą,

– wszelkie opłaty należne w momencie
rozwiązania umowy, w tym zwrot kosztów 
urządzeń końcowych;

– wszelkie opłaty należne z tytułu
wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym 
zwrot kosztów urządzeń końcowych (na 
zasadzie normalnie stosowanych metod 
amortyzacji) oraz innych korzyści 
wynikających z promocji (na zasadzie pro 
rata temporis);

f) wszelkie klauzule o rekompensacie i 
zwrocie kosztów, które stosuje się w 
przypadku gdy nie został osiągnięty 
zakontraktowany poziom jakości;

f) wszelkie klauzule o rekompensacie i 
zwrocie kosztów, w tym w stosownych 
przypadkach wyraźna wzmianka o 
ustawowych prawach konsumenta, które 
stosuje się w przypadku, gdy nie został 
osiągnięty zakontraktowany poziom 
jakości;

g) sposoby inicjowania procedur g) sposoby inicjowania procedur 
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rozwiązywania sporów zgodnie z art. 34; rozwiązywania sporów, w tym sporów 
transgranicznych, zgodnie z art. 34;

ga) szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu uzyskania przez 
niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych informacji o opracowanych 
dla nich produktach i usługach;

h) rodzaj działań, które przedsiębiorstwo 
może podjąć w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i 
podatnością na takie zagrożenia.

h) rodzaj działań, które przedsiębiorstwo 
może podjąć w związku z przypadkami 
naruszenia bezpieczeństwa lub 
integralności lub z zagrożeniami i 
podatnością na takie zagrożenia.

Państwa członkowskie mogą także 
wymagać, aby umowa zawierała wszelkie 
informacje, które mogą zostać dostarczone 
w tym celu przez właściwe organy 
publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług 
łączności elektronicznej do działań 
niezgodnych z prawem lub do 
rozpowszechniania szkodliwych treści oraz 
o sposobach ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych, o 
których mowa w art. 21 ust. 4 i które mają 
związek ze świadczoną usługą.

Państwa członkowskie mogą także 
wymagać, aby umowa zawierała wszelkie 
informacje, które mogą zostać dostarczone 
w tym celu przez właściwe organy 
publiczne, o wykorzystywaniu sieci i usług 
łączności elektronicznej do działań 
niezgodnych z prawem lub do 
rozpowszechniania szkodliwych treści oraz 
o sposobach ochrony bezpieczeństwa, 
prywatności i danych osobowych, o 
których mowa w art. 21 ust. 4 i które mają 
związek ze świadczoną usługą.

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:PL:HTML)

Poprawka 290
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d) w art. 20 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Poza informacjami, o których mowa 
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w ust. 1, jeżeli umowa obejmuje 
świadczenie dostępu do internetu oraz 
usługi dotyczące danych, to powinna 
zawierać również następujące informacje:
a) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów dotyczących konkretnego planu 
taryfowego lub konkretnych planów 
taryfowych, do których odnosi się umowa.
W odniesieniu do danych ponad progiem 
– ceny jednostek danych lub pakietów 
transmisji danych w przypadku doraźnego 
lub stałego korzystania oraz ograniczenia 
prędkości transmisji danych, które mogą 
mieć zastosowanie do konkretnego planu 
taryfowego lub konkretnych planów 
taryfowych, do których odnosi się umowa;
b) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji oraz określania 
dobrowolnych limitów;
c) w odniesieniu do łączy stacjonarnych –
szacowane prędkości pobierania i 
wysyłania danych w lokalizacji 
użytkownika końcowego;
d) w odniesieniu do mobilnej transmisji 
danych – średnia szacowana prędkość 
pobierania i wysyłania danych, 
występująca przy normalnym zasięgu sieci 
bezprzewodowej, oraz występujące zakresy 
prędkości;
e) inne parametry jakości usług, 
zdefiniowane w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia (XXX)*;
f) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
dokonywania pomiaru i organizowania 
ruchu, w tym wskazanie zasadniczych 
metod kontroli łączności stosowanych na 
potrzeby rozsądnych środków zarządzania 
ruchem oraz informacje o tym, jak 
procedury te mogą wpłynąć na jakość 
usług, prywatność użytkownika 
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końcowego i ochronę danych osobowych; 
oraz
g) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępne zakresy prędkości oraz inne 
parametry wpływające na jakość usług, a 
także równoczesne korzystanie z usług 
specjalistycznych, mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług.
__________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. 
…).”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 22 do projektu opinii.

Poprawka 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d) w art. 20 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Poza informacjami, o których mowa 
w ust. 1, jeżeli umowa obejmuje 
świadczenie dostępu do internetu oraz 
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usługi dotyczące danych, to powinna 
zawierać również następujące informacje:
a) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów. W odniesieniu do danych ponad 
progiem – ceny jednostek danych lub 
pakietów transmisji danych w przypadku 
doraźnego lub stałego korzystania oraz 
ograniczenia prędkości transmisji danych, 
które mogą mieć zastosowanie;
b) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji oraz czy i w jaki 
sposób można określić dobrowolne limity;
c) w odniesieniu do łączy stacjonarnych –
szacowane prędkości pobierania i 
wysyłania danych w lokalizacji 
użytkownika końcowego;
d) w odniesieniu do mobilnej transmisji 
danych – szacowana prędkość pobierania 
i wysyłania danych oraz zakresy 
prędkości, których można się spodziewać 
przy normalnym zasięgu sieci 
bezprzewodowej w sieciach objętych 
umowami;
e) inne parametry jakości usług, 
zdefiniowane w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia (XXX)*;
f) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
dokonywania pomiaru i organizowania 
ruchu, w tym wskazanie zasadniczych 
metod kontroli łączności stosowanych na 
potrzeby rozsądnych środków zarządzania 
ruchem oraz informacje o tym, jak 
procedury te mogą wpłynąć na jakość 
usług, prywatność użytkownika 
końcowego i ochronę danych osobowych;
oraz
g) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, dostępne 
zakresy prędkości oraz inne parametry 
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wpływające na jakość usług, a także 
równoczesne korzystanie z usług 
specjalistycznych, mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług.
_________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. 
…).”

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowana wersja sporządzonej przez sprawozdawcę propozycji dotyczącej niniejszego 
artykułu. W odniesieniu do zasięgu sieci ruchomej należy odnotować, że zależy on od tego, 
która sieć jest faktycznie objęta umową i powinno to zatem być doprecyzowane w przepisach.
O ile zjawisko tzw. „szokująco wysokich rachunków” wpłynęło na wprowadzenie ograniczeń 
konsumpcyjnych w przypadku usług roamingowych, to podobne problemy nie występują w 
odniesieniu do krajowych usług łączności. W związku z tym obowiązkowe wprowadzenie 
indywidualnych limitów konsumpcji wydaje się nieproporcjonalne.

Poprawka 292
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d) w art. 20 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„1a. Poza informacjami, o których mowa 
w ust. 1, jeżeli umowa obejmuje 
świadczenie dostępu do internetu oraz 
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usługi dotyczące danych, to powinna 
zawierać również następujące informacje:
a) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów. W odniesieniu do danych ponad 
progiem – ceny jednostek danych lub 
pakietów transmisji danych w przypadku 
doraźnego lub stałego korzystania oraz 
ograniczenia prędkości transmisji danych, 
które mogą mieć zastosowanie;
b) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji oraz określania 
dobrowolnych limitów, jeśli limity te 
pociągają za sobą dodatkowe opłaty w 
przypadku umów przewidujących ilości 
danych rozliczane ryczałtowo;
c) w odniesieniu do łączy stacjonarnych –
szacowane prędkości pobierania i 
wysyłania danych w lokalizacji 
użytkownika końcowego;
d) w odniesieniu do mobilnej transmisji 
danych – średnia szacowana prędkość 
pobierania danych, występująca przy 
normalnym zasięgu sieci bezprzewodowej,
oraz występujące zakresy prędkości;
e) inne parametry jakości usług, 
zdefiniowane w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia (XXX)*;
f) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
dokonywania pomiaru i organizowania 
ruchu, zgodnie z art. 23 ust. 5 
rozporządzenia (XXX)*, w tym wskazanie 
zasadniczych metod kontroli łączności 
stosowanych na potrzeby rozsądnych 
środków zarządzania ruchem oraz 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług, prywatność 
użytkownika końcowego i ochronę danych 
osobowych;
oraz
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g) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępne zakresy prędkości oraz inne 
parametry wpływające na jakość usług 
mogą w praktyce wpłynąć na korzystanie z 
treści, aplikacji i usług;
h) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie podziału 
szerokości dostępnego pasma między 
usługi dostępu do internetu i usługi 
specjalistyczne, skutków, jakie taki podział 
może mieć dla wykorzystania treści, 
aplikacji i usług, przy czym priorytetowo 
należy traktować dostęp do internetu, o ile 
konsument nie zdecyduje inaczej.
_________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. 
…).”

Or. fr

Poprawka 293
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 e (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

1e) art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby abonenci mieli prawo wycofać się bez 
ponoszenia kar z zawartych umów, w 
przypadku gdy przedsiębiorstwo 

„2. Konsumenci i inni użytkownicy, którzy 
się o to zwrócą, mają prawo rozwiązania 
umowy za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem, jeżeli od czasu 
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świadczące sieci lub usługi łączności 
elektronicznej powiadomi ich o zamiarze 
zmiany warunków umowy. O wszelkich 
takich zmianach powiadamia się 
abonentów z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich o 
przysługującym im prawie do wycofania 
się z ich umów bez ponoszenia kar, jeżeli 
nie akceptują nowych warunków.
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
określić formę takich powiadomień.”

rozpoczęcia okresu obowiązywania 
umowy upłynęło co najmniej sześć 
miesięcy. Nie powoduje to konieczności 
wypłacenia żadnego odszkodowania, poza 
pozostałą wartością dofinansowanych 
urządzeń związanych z umową w 
momencie zawierania umowy oraz 
obliczonym na zasadzie pro rata temporis 
zwrotem wszelkich innych korzyści 
wynikających z promocji określonych jako 
takie w momencie zawierania umowy.
Wszelkie ograniczenia użytkowania 
urządzeń końcowych w takich sieciach są 
nieodpłatnie usuwane przez dostawcę 
najpóźniej w momencie zapłaty takiego 
odszkodowania.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Poprawka 294
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f) w art. 20 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. BEREC wydaje wytyczne dotyczące 
określenia standardowych wzorów umów 
zawierających informacje wymagane 
zgodnie z ust. 1 i 1a niniejszego artykułu.
Wszystkie wytyczne BEREC dotyczące 
metod dokonywania pomiarów oraz 
formatów komunikowania szacowanych 
prędkości danych, określonych w art. 21 
ust. 3a, mają zastosowanie do informacji, 
których podanie w umowie jest wymagane 
zgodnie z ust. 1a.”
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowana propozycja sprawozdawcy, w której zastąpiono sformułowanie „Wszystkie 
normy BEREC” zwrotem „Wszystkie wytyczne BEREC” zgodnie z poprawką sprawozdawcy 
wprowadzającą art. 3a (nowy).

Poprawka 295
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 g (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 20a

Okres obowiązywania i rozwiązanie 
umowy

1. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby maksymalny okres trwania umów 
zawieranych między konsumentami a 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności wynosił 24 miesiące. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
oferują konsumentom możliwość zawarcia 
umowy na 12 miesięcy.
2. Konsument ma prawo do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 
dni od jej zawarcia zgodnie z dyrektywą 
2011/83/UE.
3. Jeżeli umowa lub prawo krajowe 
przewidują, że umowy zawierane na czas 
określony (w odróżnieniu od umów 
zawieranych na minimalny okres 
obowiązywania) są automatycznie 
przedłużane, dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności informuje o 
tym konsumenta w odpowiednim czasie, 
tak by konsument miał co najmniej 
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miesiąc na sprzeciwienie się takiemu 
automatycznemu przedłużeniu. Jeżeli 
konsument nie wyrazi sprzeciwu 
względem takiego automatycznego 
przedłużenia, umowa uznawana jest za 
odnawialną umowę zawartą na czas 
nieokreślony, która może zostać 
rozwiązana przez konsumenta w 
dowolnym terminie, za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem i bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem 
kosztów świadczenia usługi w okresie 
wypowiedzenia.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsumenci mieli prawo rozwiązania 
umowy bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów po otrzymaniu od dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powiadomienia o zamiarze wprowadzenia 
zmian w warunkach umowy, które to 
zmiany przynoszą im istotną szkodę.
Dostawcy powiadamiają konsumentów o 
wszelkich takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, jeżeli nie 
akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.
5. Wszelkie znaczące, regularnie
powtarzające się różnice między faktyczną 
uzyskiwaną prędkością lub innymi 
parametrami jakości a parametrami 
podanymi przez dostawcę łączności 
elektronicznej dla ludności zgodnie z art. 
20 uznawane są za brak zapewnienia 
określonych parametrów do celów 
ustalenia środków ochrony prawnej 
przysługujących konsumentowi zgodnie z 
prawem krajowym.
6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powodowało, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa, 
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chyba że cena dodatkowej 
usługi/dodatkowych usług znacząco 
przekracza cenę początkowo zamówionych 
usług lub też te dodatkowe usługi 
oferowane są po specjalnej promocyjnej 
cenie związanej z przedłużeniem 
obowiązującej umowy.
7. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności stosowali warunki i procedury 
rozwiązania umowy, które nie tworzą 
barier utrudniających zmianę dostawców 
usług ani nie zniechęcali do tego kroku.
8. Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej lub usługę łączności 
elektronicznej, powyższe przepisy mają 
zastosowanie, w stosownych przypadkach 
wspólnie, do tych elementów pakietu, oraz 
ponadto mają one zastosowanie 
niezależnie od wszelkich przepisów 
dotyczących zmiany dostawcy i 
rozwiązania umowy w odniesieniu do 
linearnych usług medialnych 
oferowanych w pakiecie.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 26 do projektu opinii.

Poprawka 296
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 g (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g) dodaje się artykuł w brzmieniu:
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„Artykuł 20a
Okres obowiązywania i rozwiązanie 

umowy
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby maksymalny okres trwania umów 
zawieranych między konsumentami a 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności wynosił 24 miesiące. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
oferują konsumentom możliwość zawarcia 
umowy bez określania długości okresu 
zobowiązania.
2. Konsument ma prawo do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 
dni od jej zawarcia zgodnie z dyrektywą 
2011/83/UE.
3. Jeżeli umowa lub prawo krajowe 
przewidują dorozumiane przedłużanie 
okresu obowiązywania umowy, dostawca 
łączności elektronicznej dla ludności 
informuje o tym konsumenta i innego 
użytkownika końcowego, który się o to 
zwróci, w odpowiednim czasie, tak by 
konsument i inny użytkownik, który się o 
to zwróci, miał co najmniej miesiąc na 
sprzeciwienie się takiemu dorozumianemu 
przedłużeniu. Jeżeli konsument i 
użytkownik końcowy, który się o to zwróci, 
nie wyrazi sprzeciwu względem takiego 
dorozumianego przedłużenia, umowa 
uznawana jest za odnawialną umowę 
zawartą na czas nieokreślony, która może 
zostać rozwiązana przez konsumenta i 
użytkownika końcowego, który się o to 
zwróci, w dowolnym terminie, za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem i bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby konsumenci i inni użytkownicy 
końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli bez 
ponoszenia żadnych kosztów prawo do 
rozwiązania zawartych umów po 
otrzymaniu od dostawców łączności 
elektronicznej dla ludności zawiadomienia 
o propozycji modyfikacji warunków 
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umowy. Dostawcy powiadamiają 
konsumentów o wszelkich takich 
zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, 
nie krótszym niż jeden miesiąc, 
jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, jeżeli nie 
akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.
5. Wszelkie znaczące i nie mające 
charakteru tymczasowego różnice między 
faktyczną uzyskiwaną prędkością lub 
innymi parametrami jakości a 
parametrami podanymi przez dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności 
zgodnie z art. 20 uznawane są za brak 
zapewnienia określonych parametrów do 
celów ustalenia środków ochrony prawnej 
przysługujących konsumentowi i innemu 
użytkownikowi końcowemu, który się o to 
zwróci, zgodnie z prawem krajowym.
6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powodowało, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa, 
chyba że cena dodatkowej 
usługi/dodatkowych usług znacząco 
przekracza cenę początkowo zamówionych 
usług lub też te dodatkowe usługi 
oferowane są po specjalnej promocyjnej 
cenie związanej z przedłużeniem 
obowiązującej umowy za wyraźną zgodą 
konsumenta.
7. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności stosowali warunki i procedury 
rozwiązania umowy, które nie tworzą 
barier utrudniających zmianę dostawcy 
usług ani nie zniechęcali do tego kroku.”

Or. fr
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Poprawka 297
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 g (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g) dodaje się art. 20a w brzmieniu:
„Artykuł 20a

Okres obowiązywania i rozwiązanie 
umowy

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby maksymalny okres trwania umów 
zawieranych między konsumentami a 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności wynosił 24 miesiące. Dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
oferują konsumentom możliwość zawarcia 
umowy na 12 miesięcy.
2. Jeżeli umowa lub prawo krajowe 
przewidują dorozumiane przedłużanie 
okresu obowiązywania umowy, dostawca 
łączności elektronicznej dla ludności 
informuje o tym konsumenta i innego 
użytkownika, który się o to zwróci, w 
odpowiednim czasie, tak by konsument i 
inny użytkownik, który się o to zwróci, 
miał co najmniej miesiąc na sprzeciwienie 
się takiemu dorozumianemu przedłużeniu.
Jeżeli konsument i użytkownik końcowy, 
który się o to zwróci, nie wyrazi sprzeciwu 
względem takiego dorozumianego 
przedłużenia, umowa uznawana jest za 
odnawialną umowę zawartą na czas 
nieokreślony, która może zostać 
rozwiązana przez konsumenta i 
użytkownika końcowego, który się o to 
zwróci, w dowolnym terminie, za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem i bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
3. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby konsumenci i inni użytkownicy 
końcowi, którzy się o to zwrócą, mieli 
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prawo rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po otrzymaniu od 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności powiadomienia o zamiarze 
wprowadzenia nieprzynoszących im
korzyści zmian w warunkach umowy.
Dostawcy powiadamiają konsumentów o 
wszelkich takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, jeżeli nie 
akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.
4. Wszelkie znaczące różnice między 
faktyczną uzyskiwaną prędkością lub 
innymi parametrami jakości a 
parametrami jakości podanymi przez 
dostawcę łączności elektronicznej dla 
ludności zgodnie z art. 20 uznawane są za 
brak zapewnienia określonych 
parametrów do celów ustalenia środków 
ochrony prawnej przysługujących 
konsumentowi i użytkownikowi 
końcowemu, który się o to zwróci, zgodnie 
z prawem krajowym.
5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powodowało, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa, 
chyba że cena dodatkowej 
usługi/dodatkowych usług przekracza 
cenę początkowo zamówionych usług lub 
też te dodatkowe usługi oferowane są po 
specjalnej promocyjnej cenie związanej z 
przedłużeniem obowiązującej umowy.
6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności stosowali warunki i procedury 
rozwiązania umowy, które nie tworzą 
barier utrudniających zmianę dostawców 
usług ani nie zniechęcali do tego kroku.”
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Or. en

Uzasadnienie

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention.
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Poprawka 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 h (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21

Tekst obowiązujący Poprawka

1h) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 21 „Artykuł 21

Przejrzystość i publikowanie informacji Przejrzystość i publikowanie informacji
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
krajowe organy regulacyjne mogły 
nałożyć na przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej obowiązek 
publikowania przejrzystych, 
porównywalnych, odpowiednich i 
aktualnych informacji na temat 
obowiązujących cen i taryf, wszelkich 
opłat związanych z rozwiązaniem umowy, 
a także na temat warunków dostępu do 
usług dostarczanych użytkownikom 
końcowym i konsumentom oraz 
standardowych warunków korzystania z 
tych usług, zgodnie z załącznikiem II. 
Informacje takie są publikowane w jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny sposób.
Krajowe organy regulacyjne mogą 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
– z zastrzeżeniem ofert negocjowanych 
indywidualnie – dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności publikowali 
przejrzyste, porównywalne, właściwe i 
aktualne informacje o:
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określić dodatkowe wymogi dotyczące 
formy, w jakiej należy publikować te 
informacje.

a) swojej nazwie, adresie i danych 
kontaktowych;
b) w przypadku każdego planu taryfowego 
– oferowanych usługach i odpowiednich 
parametrach jakości usług, 
obowiązujących cenach (w przypadku 
konsumentów, cenach brutto) oraz 
wszelkich obowiązujących opłatach (za 
dostęp, korzystanie, utrzymywanie i 
innych dodatkowych opłatach), jak 
również kosztach związanych z 
urządzeniami końcowymi;
c) obowiązujących taryfach za wszelkie 
numery lub usługi, w przypadku których 
obowiązują szczególne ceny;
d) jakości oferowanych usług, zgodnie z 
aktami wykonawczymi przewidzianymi w 
ust. 2;
e) usługach dostępu do internetu, jeżeli są 
one oferowane, z podaniem następujących 
danych:
(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym w 
godzinach największego natężenia ruchu;
(ii) wszelkie ewentualne limity ilości 
danych; ceny za doraźne lub długotrwałe 
zwiększenie dostępnej ilości danych; 
prędkość przesyłania danych i ich koszt po 
całkowitym wyczerpaniu obowiązującego 
limitu ilości danych, jeśli obowiązuje taki 
limit; oraz możliwości sprawdzania w 
dowolnym momencie przez użytkowników 
końcowych aktualnego poziomu 
wykorzystania limitu danych;
(iii) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość oraz równoczesne 
korzystanie z usług specjalistycznych o 
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podwyższonej jakości mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług;
(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;
f) środkach podjętych w celu zapewnienia 
niepełnosprawnym użytkownikom 
końcowym równorzędnego dostępu, w tym 
regularnie aktualizowanych 
szczegółowych informacjach o 
opracowanych dla nich produktach i 
usługach;
g) swoich wzorcach umownych, w tym 
wszelkich minimalnych okresach 
obowiązywania umów, warunkach 
wcześniejszego rozwiązania umowy i 
wszelkich opłatach z tego tytułu, 
procedurach i opłatach bezpośrednich z 
tytułu zmiany dostawcy i przenoszalności 
numerów lub innych identyfikatorów oraz 
regułach odszkodowania z tytułu opóźnień 
lub nadużyć związanych ze zmianą 
identyfikatora;
h) dostępie do służb ratunkowych oraz 
informacji o miejscu przebywania osoby 
wykonującej połączenie w przypadku 
wszystkich oferowanych usług, o 
wszelkich ograniczeniach w dostępie do 
służb ratunkowych zgodnie z art. 26 
niniejszej dyrektywy oraz o wszelkich 
zmianach w tym zakresie;
i) prawach w odniesieniu do usługi 
powszechnej, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, usług dodatkowych i innych 
usług wyszczególnionych w załączniku I 
do niniejszej dyrektywy. Informacje 
publikowane są w czytelnej, zrozumiałej i 
łatwo dostępnej formie w języku(-kach) 
urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana i są regularnie aktualizowane. 
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Na wezwanie właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, informacje te są 
mu dostarczane przed ich 
opublikowaniem. Wszelkie różnice w 
warunkach świadczenia usług 
konsumentom i innym użytkownikom 
końcowym są wyraźnie zaznaczane.

2. Krajowe organy regulacyjne zachęcają 
do dostarczania porównywalnych 
informacji, które pozwolą użytkownikom 
końcowym i konsumentom dokonać 
niezależnej oceny kosztów związanych z 
różnymi schematami korzystania z usług, 
na przykład za pomocą przewodników 
interaktywnych lub podobnych technik. W 
przypadku gdy takie udogodnienia nie są 
dostępne w obrocie nieodpłatnie lub za 
rozsądną cenę, państwa członkowskie 
zapewniają, aby krajowe organy 
regulacyjne mogły udostępniać takie 
przewodniki lub techniki bezpośrednio lub 
za pośrednictwem stron trzecich. Osoby 
trzecie mają prawo do bezpłatnego 
korzystania z informacji publikowanych 
przez przedsiębiorstwa udostępniające 
sieci łączności elektronicznej lub 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej do celów sprzedaży lub 
udostępniania takich interaktywnych 
przewodników lub podobnych technik.

2. Komisja, po konsultacjach z BEREC, 
przyjmuje akty wykonawcze określające 
metody pomiaru prędkości usług dostępu 
do internetu, parametry jakości usług oraz 
metody ich pomiaru, jak również treści i 
formy publikowanych informacji oraz 
sposobu ich publikacji, w tym ewentualne 
mechanizmy certyfikacji jakości. Komisja 
może uwzględnić parametry, definicje i 
metody pomiaru określone w załączniku 
III do niniejszej dyrektywy. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 37 ust. 2.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

3. Użytkownicy mają dostęp do 
niezależnych narzędzi oceniających 
umożliwiających im porównywanie 
funkcjonowania dostępu do sieci 
łączności elektronicznej i usług 
świadczonych w takich sieciach oraz 
kosztów alternatywnych sposobów 
korzystania. W tym celu państwa 
członkowskie mogą ustanowić dobrowolny 
system certyfikacji interaktywnych stron, 
przewodników lub podobnych narzędzi.
Certyfikat przyznawany jest na podstawie
obiektywnych, przejrzystych i 
proporcjonalnych wymogów, w 
szczególności niezależności od 
jakiegokolwiek dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności, podawania 
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informacji w prostym języku, zapewniania 
kompletnych i aktualnych informacji oraz 
sprawnej procedury rozpatrywania skarg.
Jeżeli na rynku nie ma darmowych lub 
dostępnych po nominalnej cenie 
certyfikowanych instrumentów 
umożliwiających porównania, krajowe 
organy regulacyjne lub inne właściwe 
organy krajowe udostępniają takie 
instrumenty same lub za pośrednictwem 
osób trzecich, zgodnie z wymogami 
certyfikacji. Informacje publikowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności są łatwo dostępne i darmowe, 
w celu udostępnienia instrumentów 
porównawczych.

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane 
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;
b) informowania abonentów w ramach 
usługi, na którą wykupili abonament o 
wszelkich zmianach dotyczących dostępu 
do służb ratunkowych lub informacji o 
miejscu przebywania osoby wykonującej 
połączenie;
c) informowania abonentów o wszelkich 
zmianach warunków ograniczających 
dostęp do usług i aplikacji lub korzystania 
z nich, w przypadku gdy warunki takie 
dopuszcza prawo krajowe zgodnie z 
prawem wspólnotowym;
d) dostarczania informacji dotyczących 
wszelkich procedur wprowadzonych przez 
dostawcę w celu pomiaru i organizowania 
ruchu, tak aby zapobiec osiągnięciu 
pojemności łącza lub jej przekroczeniu, a 
także informacji o tym, jak procedury te 
mogłyby wpłynąć na jakość usług;
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e) informowania abonentów o 
przysługującym im prawie do określenia, 
czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły 
się w spisie abonentów, oraz o rodzajach 
danych, których to dotyczy, zgodnie z art. 
12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej); 
oraz
f) regularnego informowania abonentów 
niepełnosprawnych o szczegółach 
przeznaczonych dla nich produktów i 
usług.
Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.
4. Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby przedsiębiorstwa, o których mowa w 
ust. 3, w odpowiednich przypadkach 
nieodpłatnie rozpowszechniały informacje
użyteczności publicznej wśród aktualnych 
i nowych abonentów za pomocą tych 
samych środków, jakie zwykle 
wykorzystują one w komunikacji z 
abonentami. W takim przypadku 
informacje te są dostarczane w 
znormalizowanej formie przez właściwe 
organy publiczne i dotyczą między innymi 
następujących zagadnień:

4. Na wezwanie właściwych organów 
publicznych dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności nieodpłatnie 
przekazują użytkownikom końcowym
informacje leżące w interesie publicznym, 
w stosownych przypadkach tymi samymi 
środkami, co te zwykle wykorzystywane 
przez nich do komunikacji z 
użytkownikami końcowymi. W takim 
przypadku informacje te są dostarczane w 
znormalizowanej formie przez właściwe 
organy publiczne dostawcom łączności 
elektronicznej dla ludności i mogą 
dotyczyć między innymi następujących 
zagadnień:

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 
wolności innych osób – w tym przypadków 
naruszania praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz konsekwencji prawnych 
tych czynów; oraz

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 w zakresie ochrony 
danych, praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz konsekwencji prawnych 
tych czynów; oraz

b) sposobów chronienia bezpieczeństwa 
osobistego, prywatności i danych 
osobowych podczas korzystania z usług 

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

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:PL:PDF)

Uzasadnienie

Przesunięcie art. 25 do tekstu dyrektywy.

Poprawka 299
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1i) art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć 
na przedsiębiorstwa udostępniające 
publiczne sieci łączności elektronicznej lub 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej obowiązek publikowania 
przejrzystych, porównywalnych, 
odpowiednich i aktualnych informacji na 
temat obowiązujących cen i taryf, 
wszelkich opłat związanych z 
rozwiązaniem umowy, a także na temat 
warunków dostępu do usług dostarczanych 
użytkownikom końcowym i konsumentom 
oraz standardowych warunków korzystania 
z tych usług, zgodnie z załącznikiem II. 
Informacje takie są publikowane w jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny sposób. 
Krajowe organy regulacyjne mogą określić 
dodatkowe wymogi dotyczące formy, w 
jakiej należy publikować te informacje.”

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć 
na przedsiębiorstwa udostępniające 
publiczne sieci łączności elektronicznej lub 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej obowiązek publikowania 
przejrzystych, porównywalnych, 
odpowiednich i aktualnych informacji na 
temat obowiązujących cen i taryf, 
wszelkich opłat związanych z 
rozwiązaniem umowy, a także na temat 
warunków dostępu do usług dostarczanych 
użytkownikom końcowym i konsumentom 
oraz standardowych warunków korzystania 
z tych usług, zgodnie z załącznikiem II. 
Informacje takie są publikowane w jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny sposób. 
Krajowe organy regulacyjne mogą określić 
dodatkowe wymogi dotyczące formy, w 
jakiej należy publikować te informacje, 
które to wymogi mogą zwłaszcza 
obejmować wprowadzenie wymogów 
językowych, tak aby zapewnić, by 



AM\1010616PL.doc 197/265 PE524.526v01-00

PL

informacje te były łatwo zrozumiałe dla 
konsumenta.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Organy krajowe powinny mieć uprawnienia w zakresie możliwości wprowadzenia wymogu 
dotyczącego zapewnienia konsumentom łatwo zrozumiałych informacji.

Poprawka 300
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1i) art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć 
na przedsiębiorstwa udostępniające 
publiczne sieci łączności elektronicznej lub 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej obowiązek publikowania 
przejrzystych, porównywalnych, 
odpowiednich i aktualnych informacji na 
temat obowiązujących cen i taryf, 
wszelkich opłat związanych z 
rozwiązaniem umowy, a także na temat 
warunków dostępu do usług dostarczanych 
użytkownikom końcowym i konsumentom
oraz standardowych warunków korzystania 
z tych usług, zgodnie z załącznikiem II. 
Informacje takie są publikowane w jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny sposób. 
Krajowe organy regulacyjne mogą określić 
dodatkowe wymogi dotyczące formy, w 
jakiej należy publikować te informacje.”

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły nałożyć 
na przedsiębiorstwa udostępniające 
publiczne sieci łączności elektronicznej lub 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej obowiązek publikowania 
przejrzystych, porównywalnych, 
odpowiednich i aktualnych informacji na 
temat obowiązujących cen i taryf, 
wszelkich opłat związanych z 
rozwiązaniem umowy, a także na temat 
warunków dostępu do usług dostarczanych 
użytkownikom końcowym oraz 
standardowych warunków korzystania z 
tych usług, zgodnie z załącznikiem II. 
Informacje takie są publikowane w jasny, 
zrozumiały i łatwo dostępny sposób w 
języku(-kach) urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, w którym usługa jest 
oferowana, i są regularnie aktualizowane.
Wszelkie różnice w warunkach 
świadczenia usług konsumentom i innym 
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użytkownikom końcowym są wyraźnie 
zaznaczane. Krajowe organy regulacyjne 
mogą określić dodatkowe wymogi 
dotyczące formy, w jakiej należy 
publikować te informacje. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności byli 
zobowiązani do tego, aby na wezwanie 
właściwych organów regulacyjnych 
przekazać im te informacje przed ich 
opublikowaniem.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie niektórych przepisów, które figurowały w art. 25 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia.

Poprawka 301
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 j (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1j) w art. 21 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe organy regulacyjne, na 
podstawie wytycznych opracowanych 
przez BEREC, ustanowiły dobrowolny
system certyfikacji interaktywnych 
porównywarek, przewodników lub 
podobnych narzędzi, w oparciu o 
obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne 
wymogi, w tym zwłaszcza wymóg 
niezależności względem jakiegokolwiek 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności.”
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 29 do projektu opinii.

Poprawka 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 k (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

1k) art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

„3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane 
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;

b) informowania abonentów w ramach 
usługi, na którą wykupili abonament o 
wszelkich zmianach dotyczących dostępu 
do służb ratunkowych lub informacji o
miejscu przebywania osoby wykonującej 
połączenie;

b) udzielania użytkownikom końcowym 
informacji o dostępie do służb 
ratunkowych oraz o miejscu przebywania 
osoby wykonującej połączenie w 
przypadku wszystkich właściwych 
oferowanych usług, o wszelkich 
ograniczeniach w dostępie do służb 
ratunkowych zgodnie z art. 26 oraz o 
wszelkich zmianach w tym zakresie;

c) informowania abonentów o wszelkich 
zmianach warunków ograniczających 
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dostęp do usług i aplikacji lub korzystania 
z nich, w przypadku gdy warunki takie
dopuszcza prawo krajowe zgodnie z 
prawem wspólnotowym;
d) dostarczania informacji dotyczących 
wszelkich procedur wprowadzonych przez 
dostawcę w celu pomiaru i organizowania 
ruchu, tak aby zapobiec osiągnięciu 
pojemności łącza lub jej przekroczeniu, a 
także informacji o tym, jak procedury te 
mogłyby wpłynąć na jakość usług;

d) informacji dotyczących wszelkich 
procedur wprowadzonych przez dostawcę 
w celu pomiaru i organizowania ruchu, a 
także informacji o tym, jak procedury te 
mogłyby wpłynąć na jakość usług;

da) dostarczania informacji o usługach 
dostępu do internetu, jeżeli są one 
oferowane, z podaniem następujących 
danych:
(i) w odniesieniu do łączy stacjonarnych –
szacowana prędkość pobierania i 
wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania 
użytkownika końcowego, a w odniesieniu 
do mobilnej transmisji danych – średnia 
szacowana prędkość pobierania i 
wysyłania danych, której można 
oczekiwać przy normalnym zasięgu sieci 
bezprzewodowej w sieciach objętych 
umowami konsumenta;
(ii) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów. W odniesieniu do danych ponad 
progiem – ceny jednostek danych lub 
pakietów transmisji danych w przypadku 
doraźnego lub stałego korzystania oraz 
ograniczenia prędkości transmisji danych, 
które mogą mieć zastosowanie;
(iii) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji;
(iv) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępne prędkości oraz inne parametry 
wpływające na jakość, a także 
równoczesne korzystanie z usług 
specjalistycznych mogą w praktyce 
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wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
usług;
(v) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
dokonywania pomiaru i organizowania 
ruchu, w tym wskazania zasadniczych 
metod kontroli łączności stosowanych na 
potrzeby rozsądnych środków zarządzania 
ruchem oraz informacje o tym, jak 
procedury te mogą wpłynąć na jakość 
usług, prywatność użytkownika 
końcowego i ochronę danych osobowych;

e) informowania abonentów o 
przysługującym im prawie do określenia, 
czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły 
się w spisie abonentów, oraz o rodzajach 
danych, których to dotyczy, zgodnie z art. 
12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej); 
oraz

e) informowania konsumentów i, w 
stosownych przypadkach, użytkowników 
końcowych o przysługującym im prawie 
do określenia, czy chcą, aby ich dane 
osobowe znalazły się w spisie abonentów, 
oraz o rodzajach danych, których to 
dotyczy, zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej); oraz

f) regularnego informowania abonentów 
niepełnosprawnych o szczegółach 
przeznaczonych dla nich produktów i 
usług.

f) regularnego informowania 
niepełnosprawnych konsumentów i, w 
stosownych przypadkach, użytkowników 
końcowych o szczegółach przeznaczonych 
dla nich produktów i usług oraz podjętych 
środkach służących zapewnieniu 
równorzędnego dostępu;

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z sugestiami sprawozdawcy. W kontekście planów cenowych dla pakietów 
transmisji danych oraz planów cenowych opartych na płaskiej stawce indywidualne limity 
konsumpcji zostały skreślone.
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Poprawka 303
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 k (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

1k) w art. 21 ust. 3 wprowadza się 
następujące zmiany:

„3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

„3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane 
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane 
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;

b) informowania abonentów w ramach 
usługi, na którą wykupili abonament o 
wszelkich zmianach dotyczących dostępu 
do służb ratunkowych lub informacji o 
miejscu przebywania osoby wykonującej 
połączenie;

b) zapewniania użytkownikom końcowym
dostępu do służb ratunkowych oraz
informacji o miejscu przebywania osoby 
wykonującej połączenie w przypadku 
wszystkich oferowanych usług, informacji 
o wszelkich ograniczeniach w dostępie do 
służb ratunkowych zgodnie z art. 26 oraz 
o wszelkich zmianach w tym zakresie;

c) informowania abonentów o wszelkich 
zmianach warunków ograniczających 
dostęp do usług i aplikacji lub korzystania 
z nich, w przypadku gdy warunki takie 
dopuszcza prawo krajowe zgodnie z 
prawem wspólnotowym;
d) dostarczania informacji dotyczących 
wszelkich procedur wprowadzonych przez 
dostawcę w celu pomiaru i organizowania 
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ruchu, tak aby zapobiec osiągnięciu 
pojemności łącza lub jej przekroczeniu, a 
także informacji o tym, jak procedury te 
mogłyby wpłynąć na jakość usług;

da) dostarczania informacji o usługach 
dostępu do internetu, jeżeli są one 
oferowane, z podaniem następujących 
danych:
(i) w odniesieniu do łączy stacjonarnych –
szacowane prędkości pobierania i 
wysyłania danych w lokalizacji 
użytkownika końcowego, a w odniesieniu 
do mobilnej transmisji danych – średnia 
szacowana prędkość pobierania danych, 
występująca przy normalnym zasięgu sieci 
bezprzewodowej oraz występujące zakresy 
prędkości;
(ii) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów. W odniesieniu do danych ponad 
progiem – ceny jednostek danych lub 
pakietów transmisji danych w przypadku 
doraźnego lub stałego korzystania oraz 
ograniczenia prędkości transmisji danych, 
które mogą mieć zastosowanie;
(iii) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji oraz określania 
dobrowolnych limitów;
(iv) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość usług mogą w 
praktyce wpłynąć na korzystanie z treści, 
aplikacji i usług;
(v) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie 
podziału szerokości dostępnego pasma 
między usługi dostępu do internetu i 
usługi specjalistyczne, skutków, jakie taki 
podział może mieć dla wykorzystania 
treści, aplikacji i usług, przy czym 
priorytetowo należy traktować dostęp do 
internetu, o ile konsument nie zdecyduje 
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inaczej;
(vi) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
dokonywania pomiaru i organizowania 
ruchu, zgodnie z art. 23 ust. 5 
rozporządzenia (XXX)*, w tym wskazanie 
zasadniczych metod kontroli łączności 
stosowanych na potrzeby rozsądnych 
środków zarządzania ruchem oraz 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług, prywatność 
użytkownika końcowego i ochronę danych 
osobowych;

e) informowania abonentów o 
przysługującym im prawie do określenia, 
czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły 
się w spisie abonentów, oraz o rodzajach 
danych, których to dotyczy, zgodnie z art. 
12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej); 
oraz

e) informowania konsumentów i, w 
stosownych przypadkach, użytkowników 
końcowych o przysługującym im prawie 
do określenia, czy chcą, aby ich dane 
osobowe znalazły się w spisie abonentów, 
oraz o rodzajach danych, których to 
dotyczy, zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej);

f) regularnego informowania abonentów 
niepełnosprawnych o szczegółach 
przeznaczonych dla nich produktów i 
usług.

f) regularnego informowania 
niepełnosprawnych konsumentów i, w 
stosownych przypadkach, użytkowników 
końcowych o szczegółach przeznaczonych 
dla nich produktów i usług oraz podjętych 
środkach służących zapewnieniu 
równorzędnego dostępu.

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.

__________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. 
…).”
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Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:PL:HTML)

Poprawka 304
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp – punkt 1 k (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 – ustęp 3

Obowiązujący tekst Poprawka

1k) art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

„3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
krajowe organy regulacyjne mogły 
zobowiązać przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
elektronicznej lub publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej między 
innymi do:

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane 
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;

a) dostarczania abonentom informacji o 
obowiązujących taryfach w odniesieniu do 
wszelkich numerów lub usług 
podlegających szczególnym warunkom 
cenowym; w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii usług krajowe 
organy regulacyjne mogą wymagać, aby 
informacje te były udostępniane 
bezpośrednio przed wykonaniem 
połączenia;

b) informowania abonentów w ramach 
usługi, na którą wykupili abonament o 
wszelkich zmianach dotyczących dostępu 
do służb ratunkowych lub informacji o 
miejscu przebywania osoby wykonującej 
połączenie;

b) zapewniania użytkownikom końcowym
dostępu do służb ratunkowych oraz
informacji o miejscu przebywania osoby 
wykonującej połączenie w przypadku 
wszystkich oferowanych usług, informacji 
o wszelkich ograniczeniach w dostępie do 
służb ratunkowych zgodnie z art. 26 oraz 
o wszelkich zmianach w tym zakresie;

c) informowania abonentów o wszelkich 
zmianach warunków ograniczających 
dostęp do usług i aplikacji lub korzystania 
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z nich, w przypadku gdy warunki takie 
dopuszcza prawo krajowe zgodnie z 
prawem wspólnotowym;
d) dostarczania informacji na temat 
wszelkich procedur wprowadzonych przez 
dostawcę w celu pomiaru i organizowania 
ruchu, tak aby zapobiec osiągnięciu 
pojemności łącza lub jej przekroczeniu, 
a także informacji o tym, jak procedury te 
mogłyby wpłynąć na jakość usług;

da) przekazywania informacji o usługach 
dostępu do internetu, jeżeli są one 
oferowane, z podaniem następujących 
danych:
(i) w odniesieniu do łączy stacjonarnych –
szacowana prędkość pobierania i 
wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania 
użytkownika końcowego, a w odniesieniu 
do mobilnej transmisji danych – średnia 
szacowana prędkość pobierania i 
wysyłania danych, występująca przy 
normalnym zasięgu sieci bezprzewodowej 
oraz występujące zakresy prędkości;
(ii) szczegółowe informacje dotyczące 
planów cenowych dla jednostek danych, 
planów cenowych dla pakietów transmisji 
danych oraz mających zastosowanie 
progów. W odniesieniu do danych ponad 
progiem – ceny jednostek danych lub 
pakietów transmisji danych w przypadku 
doraźnego lub stałego korzystania oraz 
ograniczenia prędkości transmisji danych, 
które mogą mieć zastosowanie;
(iii) możliwość sprawdzania przez 
użytkowników końcowych aktualnego 
poziomu konsumpcji oraz określania 
dobrowolnych limitów;
(iv) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki 
sposób limity ilości danych, faktycznie 
dostępna prędkość oraz inne parametry 
wpływające na jakość usług, a także 
równoczesne korzystanie z usług 
specjalistycznych mogą w praktyce 
wpłynąć na korzystanie z treści, aplikacji i 
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usług;
(v) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
dokonywania pomiaru i organizowania 
ruchu, w tym wskazanie zasadniczych 
metod kontroli łączności stosowanych na 
potrzeby rozsądnych środków zarządzania 
ruchem, zgodnie z treścią art. 23 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mającego na celu zapewnienie łączności 
na całym kontynencie, zmieniającego 
dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 
2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1211/2009 i (UE) nr 531/2012, oraz 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług, prywatność 
użytkownika końcowego i ochronę danych 
osobowych;

e) informowania abonentów o 
przysługującym im prawie do określenia, 
czy chcą, aby ich dane osobowe znalazły 
się w spisie abonentów, oraz o rodzajach 
danych, których to dotyczy, zgodnie z 
art. 12 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa 
o prywatności i łączności elektronicznej); 
oraz

e) informowania konsumentów i – w 
stosownych przypadkach – użytkowników 
końcowych o przysługującym im prawie 
do określenia, czy chcą, aby ich dane 
osobowe znalazły się w spisie abonentów, 
oraz o rodzajach danych, których to 
dotyczy, zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej); oraz

f) regularnego informowania abonentów
niepełnosprawnych o szczegółach 
przeznaczonych dla nich produktów i 
usług.

f) regularnego informowania 
niepełnosprawnych konsumentów i – w 
odpowiednich przypadkach –
użytkowników końcowych o szczegółach 
przeznaczonych dla nich produktów i usług 
oraz podjętych środkach służących 
zapewnieniu równorzędnego dostępu;

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.”

Krajowe organy regulacyjne mogą, jeżeli 
uznają to za stosowne, promować środki 
samo- i współregulacyjne przed 
nałożeniem jakiegokolwiek obowiązku.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia przejrzystości prawnej, w art. 21 ust.3 lit. da) ppkt. (v) dyrektywy 
2002/22/WE dodano odniesienie do art. 23 wniosku dotyczącego rozporządzenia mającego na 
celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, którego treść określa zasady zarządzania 
ruchem w sieci.

Poprawka 305
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 l (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1l) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 21a

Kontrola konsumpcji
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku, gdy krajowe organy 
regulacyjne uznają to za stosowne, 
dostawcy łączności elektronicznej 
oferowali konsumentom i użytkownikom 
końcowym instrument umożliwiający 
monitorowanie i kontrolowanie 
korzystania z przedpłaconych usług 
łączności elektronicznej rozliczanych na 
podstawie wykorzystanego czasu połączeń 
lub ilości wykorzystanych jednostek.
Instrumenty te muszą obejmować:
a) dostęp do aktualnych informacji na 
temat wykorzystania usługi;
b) możliwość ustalania limitu 
finansowego na korzystanie i żądania 
zawiadomienia w chwili osiągnięcia 
określonej części limitu, procedury 
postępowania umożliwiające dalsze 
korzystanie w sytuacji przekroczenia 
limitu oraz mające zastosowanie plany 
taryfowe;
c) rachunki z wyszczególnieniem 
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konkretnych pozycji na trwałym nośniku.
2. BEREC określa wytyczne dotyczące 
wdrożenia ust. 1 wskazujące, czy opłaty 
związane z kosztami są uzasadnione, czy 
też nie, oraz pozwalające stwierdzić, w 
których segmentach rynku te środki w 
zakresie kontrolowania konsumpcji są 
proporcjonalne w stosunku do 
realizowanych celów.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 32 do projektu opinii.

Poprawka 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 1 l (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1l) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 21a

Kontrola konsumpcji
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dostawcy łączności elektronicznej 
oferowali konsumentom i użytkownikom 
końcowym instrument umożliwiający 
monitorowanie i kontrolowanie 
korzystania z abonamentowych usług 
łączności elektronicznej rozliczanych na 
podstawie wykorzystanego czasu połączeń 
lub ilości wykorzystanych jednostek, a 
także przedpłaconych usług łączności 
elektronicznej z automatycznym 
doładowaniem konta. Instrumenty te 
muszą obejmować:
a) dostęp do aktualnych informacji na 
temat wykorzystania usługi;
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b) w przypadku wszystkich umów 
zawartych lub przedłużonych po ... (Dz.U. 
wprowadzić datę transpozycji) –
możliwość ustalania limitu finansowego 
na korzystanie i żądania zawiadomienia w 
chwili osiągnięcia określonej części 
limitu, procedury postępowania 
umożliwiające dalsze korzystanie w 
sytuacji przekroczenia limitu oraz mające 
zastosowanie plany taryfowe;
c) rachunki z wyszczególnieniem 
konkretnych pozycji na trwałym nośniku.
2. BEREC określa wytyczne dotyczące 
wdrożenia ust. 1 oraz wskazuje, czy opłaty 
związane z kosztami są uzasadnione, czy 
też nie.”

Or. en

Poprawka 307
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp – punkt 1 l (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1l) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 21a

Kontrola konsumpcji
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dostawcy łączności elektronicznej 
oferowali konsumentom i użytkownikom 
końcowym instrument umożliwiający 
monitorowanie i kontrolowanie 
korzystania z łączności elektronicznej. 
Instrumenty te muszą obejmować:
a) dostęp do aktualnych informacji na 
temat wykorzystania usługi;
b) możliwość ustalania limitu 
finansowego na korzystanie i żądania 
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zawiadomienia w chwili osiągnięcia 
określonej części limitu, procedury 
postępowania umożliwiające dalsze 
korzystanie w sytuacji przekroczenia 
limitu oraz mające zastosowanie plany 
taryfowe. Po osiągnięciu limitu 
finansowego użytkownicy końcowi mogą 
w dalszym ciągu odbierać połączenia i 
wiadomości SMS, łączyć się z darmowymi 
numerami oraz bezpłatnie ze służbami 
ratunkowymi, wybierając europejski 
numer alarmowy 112, do końca 
uzgodnionego okresu naliczania opłat.
c) rachunki z wyszczególnieniem 
konkretnych pozycji, w formie 
elektronicznej lub papierowej.”

Or. pt

Uzasadnienie

Zgadzając się z utworzeniem mechanizmu kontroli konsumpcji (poprawka 32 projektu opinii 
IMCO), uważamy zarazem, że mechanizm taki powinien być udostępniany konsumentom i 
użytkownikom końcowym bezpłatnie, co stanowi już powszechną praktykę przyjętą przez 
rozmaitych dostawców w wielu państwach członkowskich. W związku z powyższym, nie 
istnieje konieczność, aby BEREC określił wytyczne w tym zakresie.

Poprawka 308
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp – punkt 1 m (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1m) dodaje się artykuł w brzmieniu: 
„Artykuł 21b

Oferty powiązane
Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej lub usługę łączności 
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elektronicznej, państwa członkowskie 
zapewniają, aby art. 20a (nowy) i art. 30 
niniejszej dyrektywy miały zastosowanie 
do wszystkich elementów tego pakietu.”

Or. pt

Uzasadnienie

Oferty powiązane zostały włączone do treści dyrektywy o usłudze powszechnej, przy czym 
zastosowanie do nich mają art. 20a (okres trwania umów i wycofywanie się z nich) oraz art. 
30 (przenoszenie numerów).

Poprawka 309
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2002/22/WE

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) skreśla się art. 20, 21, 22 i 30. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie niezbędne dla potrzeb zachowania/zmiany odnośnych artykułów.

Poprawka 310
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2002/22/WE

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) skreśla się art. 20, 21, 22 i 30. 2) skreśla się art. 22.

Or. fr
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Poprawka 311
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) w art. 26 wprowadza się następujące 
zmiany:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszyscy użytkownicy końcowi usług, o 
których mowa w ust. 2, w tym także 
użytkownicy publicznych automatów 
telefonicznych, mogli kontaktować się ze 
służbami ratunkowymi bezpłatnie i bez 
konieczności użycia jakiegokolwiek środka 
płatniczego, za pośrednictwem jednolitego 
europejskiego numeru alarmowego „112” 
oraz za pośrednictwem jakiegokolwiek 
krajowego numeru alarmowego 
określonego przez państwa członkowskie.

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszyscy użytkownicy końcowi usług, o 
których mowa w ust. 2, w tym także 
użytkownicy publicznych automatów 
telefonicznych i użytkownicy prywatnych 
sieci telekomunikacyjnych, mogli 
kontaktować się ze służbami ratunkowymi 
bezpłatnie i bez konieczności użycia 
jakiegokolwiek środka płatniczego, za 
pośrednictwem jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112” oraz za 
pośrednictwem jakiegokolwiek krajowego 
numeru alarmowego określonego przez 
państwa członkowskie.

2. W porozumieniu z krajowymi organami 
regulacyjnymi, służbami ratunkowymi i 
dostawcami państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa 
świadczące użytkownikom końcowym 
usługi łączności elektronicznej polegające 
na inicjowaniu krajowych wywołań 
numeru lub numerów istniejących w 
krajowym planie numeracji telefonicznej 
zapewniały dostęp do służb ratunkowych.

2. W porozumieniu z krajowymi organami 
regulacyjnymi, służbami ratunkowymi i 
dostawcami państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa 
świadczące użytkownikom końcowym 
usługi łączności elektronicznej polegające 
na inicjowaniu krajowych wywołań 
numeru lub numerów istniejących w 
krajowym planie numeracji telefonicznej 
zapewniały dostęp do służb ratunkowych. 
Użytkownicy końcowi również muszą być 
w stanie uzyskać bezpośredni dostęp do 
numeru „112” podczas wykonywania 
połączenia w ramach prywatnej sieci 
telekomunikacyjnej.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe odbieranie i obsługę wywołań 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” w sposób najlepiej 
odpowiadający krajowej organizacji 
systemów alarmowych. Takie wywołania 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe odbieranie i obsługę wywołań 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” w sposób najlepiej 
odpowiadający krajowej organizacji 
systemów alarmowych. Takie wywołania 
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należy przyjmować i obsługiwać co 
najmniej z taką samą sprawnością i 
skutecznością, jak wywołania krajowych 
numerów alarmowych, w przypadkach gdy 
są one w dalszym ciągu wykorzystywane.

należy przyjmować i obsługiwać co 
najmniej z taką samą sprawnością i 
skutecznością, jak wywołania krajowych 
numerów alarmowych, w przypadkach gdy 
są one w dalszym ciągu wykorzystywane. 
Komisja, w porozumieniu z krajowymi 
organami regulacyjnymi i służbami 
ratunkowymi, przyjmuje zalecenie 
dotyczące wskaźników wydajności dla 
państw członkowskich. Komisja co dwa 
lata publikuje sprawozdanie dotyczące 
skuteczności wprowadzania w życie 
numeru „112” oraz funkcjonowania 
wskaźników wydajności. Pierwsze takie 
sprawozdanie zostanie przedłożone 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
końca 2015 r.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dostęp niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych do służb ratunkowych był 
równoważny dostępowi, który mają inni 
użytkownicy końcowi. Środki przyjęte w 
celu zapewnienia, aby niepełnosprawni 
użytkownicy końcowi mieli możliwość 
dostępu do służb ratunkowych podczas gdy 
podróżują do innych państw 
członkowskich, opierają się w jak 
największym stopniu na europejskich 
normach lub specyfikacjach 
opublikowanych zgodnie z przepisami art. 
17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) oraz nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim przyjmowania 
dodatkowych wymogów zmierzających do 
realizacji celów określonych w niniejszym 
artykule.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dostęp niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych do służb ratunkowych był 
równoważny dostępowi, który mają inni 
użytkownicy końcowi. Środki przyjęte w 
celu zapewnienia, aby niepełnosprawni 
użytkownicy końcowi mieli możliwość 
dostępu do służb ratunkowych podczas gdy 
podróżują do innych państw 
członkowskich, opierają się w jak 
największym stopniu na europejskich 
normach lub specyfikacjach 
opublikowanych zgodnie z przepisami art. 
17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) oraz nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim przyjmowania 
dodatkowych wymogów zmierzających do 
realizacji celów określonych w niniejszym 
artykule.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
bezpłatnie udostępniały informacje o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie 
organowi zajmującemu się wywołaniami 
alarmowymi niezwłocznie po dotarciu 
wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich 
wywołań jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112”. Państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć ten 

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
bezpłatnie udostępniały informacje o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie 
organowi zajmującemu się wywołaniami 
alarmowymi niezwłocznie po dotarciu 
wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich 
wywołań jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112”, w tym 
wywołań pochodzących z prywatnych sieci 
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obowiązek na wywołania krajowych 
numerów alarmowych. Właściwe organy 
regulacyjne określają kryteria dokładności 
i niezawodności podanych informacji o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie.

telekomunikacyjnych i połączeń 
roamingowych. Państwa członkowskie 
mogą rozszerzyć ten obowiązek na 
wywołania krajowych numerów 
alarmowych. Komisja może do końca 2015 
r. przyjąć w drodze aktu wykonawczego
kryteria dokładności i niezawodności 
podanych służbom ratunkowym informacji 
o lokalizacji osoby wykonującej 
połączenie.

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
obywatele byli odpowiednio informowani 
o istnieniu jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112” oraz o 
korzystaniu z niego, w szczególności 
poprzez podejmowanie inicjatyw 
skierowanych do osób podróżujących 
między państwami członkowskimi.

6. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają, aby obywatele byli 
odpowiednio informowani o istnieniu 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” oraz o korzystaniu z 
niego, w szczególności poprzez 
podejmowanie inicjatyw skierowanych do 
osób podróżujących między państwami 
członkowskimi. Komisja wspiera i 
uzupełnia działania państw 
członkowskich.

7. W celu zapewnienia skutecznego 
dostępu do usług w zakresie numeru „112” 
w państwach członkowskich Komisja, po 
konsultacji z BEREC, może przyjąć 
techniczne środki wykonawcze. Te 
techniczne środki wykonawcze przyjmuje 
się jednak bez uszczerbku dla organizacji 
służb ratunkowych i nie wywierają one 
żadnego wpływu na tę organizację, która 
pozostaje w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.”

7. W celu zapewnienia skutecznego 
dostępu do usług w zakresie numeru „112” 
w państwach członkowskich Komisja, po 
konsultacji z BEREC, może przyjąć 
techniczne środki wykonawcze. Te 
techniczne środki wykonawcze przyjmuje 
się jednak bez uszczerbku dla organizacji 
służb ratunkowych i nie wywierają one 
żadnego wpływu na tę organizację, która 
pozostaje w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zwiększenie skuteczności działania ogólnounijnego numeru 
alarmowego „112” oraz zapewnienie usług lokalizacyjnych w sytuacjach awaryjnych.

Poprawka 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE 
Artykuł 26

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) w art. 26 wprowadza się następujące 
zmiany:

„Artykuł 26 „Artykuł 26

Służby ratunkowe i jednolity europejski 
numer alarmowy

Służby ratunkowe i jednolity europejski 
numer alarmowy

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszyscy użytkownicy końcowi usług, o 
których mowa w ust. 2, w tym także 
użytkownicy publicznych automatów 
telefonicznych, mogli kontaktować się ze 
służbami ratunkowymi bezpłatnie i bez 
konieczności użycia jakiegokolwiek środka 
płatniczego, za pośrednictwem jednolitego 
europejskiego numeru alarmowego „112”
oraz za pośrednictwem jakiegokolwiek 
krajowego numeru alarmowego 
określonego przez państwa członkowskie.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszyscy użytkownicy końcowi usług, o 
których mowa w ust. 2, w tym także 
użytkownicy publicznych automatów 
telefonicznych i użytkownicy prywatnych 
sieci telekomunikacyjnych, mogli 
kontaktować się ze służbami ratunkowymi 
bezpłatnie i bez konieczności użycia 
jakiegokolwiek środka płatniczego, za 
pośrednictwem jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112” oraz za 
pośrednictwem jakiegokolwiek krajowego 
numeru alarmowego określonego przez 
państwa członkowskie.

2. W porozumieniu z krajowymi organami 
regulacyjnymi, służbami ratunkowymi i 
dostawcami państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa 
świadczące użytkownikom końcowym 
usługi łączności elektronicznej polegające 
na inicjowaniu krajowych wywołań 
numeru lub numerów istniejących w 
krajowym planie numeracji telefonicznej 
zapewniały dostęp do służb ratunkowych.

2. W porozumieniu z krajowymi organami 
regulacyjnymi, służbami ratunkowymi i 
dostawcami państwa członkowskie 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa 
świadczące użytkownikom końcowym 
usługi łączności elektronicznej polegające 
na inicjowaniu krajowych wywołań 
numeru lub numerów istniejących w 
krajowym planie numeracji telefonicznej 
zapewniały dostęp do służb ratunkowych. 
Użytkownicy końcowi również muszą być 
w stanie uzyskać bezpośredni dostęp do 
numeru „112” podczas wykonywania 
połączenia w ramach prywatnej sieci 
telekomunikacyjnej.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe odbieranie i obsługę wywołań 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” w sposób najlepiej 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe odbieranie i obsługę wywołań 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” w sposób najlepiej 
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odpowiadający krajowej organizacji 
systemów alarmowych. Takie wywołania 
należy przyjmować i obsługiwać co 
najmniej z taką samą sprawnością i 
skutecznością, jak wywołania krajowych 
numerów alarmowych, w przypadkach gdy 
są one w dalszym ciągu wykorzystywane.

odpowiadający krajowej organizacji 
systemów alarmowych. Takie wywołania 
należy przyjmować i obsługiwać co 
najmniej z taką samą sprawnością i 
skutecznością, jak wywołania krajowych 
numerów alarmowych, w przypadkach gdy 
są one w dalszym ciągu wykorzystywane. 
Komisja, po konsultacjach z krajowymi 
organami regulacyjnymi i służbami 
ratunkowymi, określa obowiązkowe 
wskaźniki wydajności dla państw 
członkowskich.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dostęp niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych do służb ratunkowych był 
równoważny dostępowi, który mają inni 
użytkownicy końcowi. Środki przyjęte w 
celu zapewnienia, aby niepełnosprawni 
użytkownicy końcowi mieli możliwość 
dostępu do służb ratunkowych podczas gdy 
podróżują do innych państw 
członkowskich, opierają się w jak 
największym stopniu na europejskich 
normach lub specyfikacjach 
opublikowanych zgodnie z przepisami art. 
17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) oraz nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim przyjmowania 
dodatkowych wymogów zmierzających do 
realizacji celów określonych w niniejszym 
artykule.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dostęp niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych do służb ratunkowych był 
równoważny dostępowi, który mają inni 
użytkownicy końcowi. Środki przyjęte w 
celu zapewnienia, aby niepełnosprawni 
użytkownicy końcowi mieli możliwość 
dostępu do służb ratunkowych, podczas 
gdy podróżują do innych państw 
członkowskich, opierają się w jak 
największym stopniu na europejskich 
normach lub specyfikacjach 
opublikowanych zgodnie z przepisami art. 
17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa) oraz nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim przyjmowania 
dodatkowych wymogów zmierzających do 
realizacji celów określonych w niniejszym 
artykule.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
bezpłatnie udostępniały informacje o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie 
organowi zajmującemu się wywołaniami 
alarmowymi niezwłocznie po dotarciu 
wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich 
wywołań jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112”. Państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć ten 
obowiązek na wywołania krajowych 
numerów alarmowych. Właściwe organy 
regulacyjne określają kryteria dokładności 
i niezawodności podanych informacji o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
bezpłatnie udostępniały informacje o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie 
organowi zajmującemu się wywołaniami 
alarmowymi niezwłocznie po dotarciu 
wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich 
wywołań jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112”, w tym 
wywołań pochodzących z prywatnych sieci 
telekomunikacyjnych i połączeń 
roamingowych. Państwa członkowskie 
mogą rozszerzyć ten obowiązek na 
wywołania krajowych numerów 
alarmowych. Do dnia (6 miesięcy od daty 
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wejścia w życie rozporządzenia (XXX)*) 
BEREC, po konsultacjach z 
zainteresowanymi stronami oraz w ścisłej 
współpracy z Komisją, określa 
obowiązkowe kryteria dotyczące 
dokładności i niezawodności informacji o 
lokalizacji, które należy podać służbom 
ratunkowym. Państwa członkowskie 
muszą zapewnić przestrzeganie tych 
kryteriów najpóźniej w terminie jednego 
roku od ich publikacji. Komisja musi 
również zapewnić do dnia (18 miesięcy od 
daty wejścia w życie rozporządzenia 
(XXX)**), aby poziom dokładności i 
niezawodności informacji o lokalizacji 
wywołania numeru „112” za pomocą 
aparatu przenośnego kompatybilnego z 
systemem GNSS był taki sam, jak w 
przypadku wywołania za pomocą systemu
„eCall”. 

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
obywatele byli odpowiednio informowani 
o istnieniu jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112” oraz o 
korzystaniu z niego, w szczególności 
poprzez podejmowanie inicjatyw 
skierowanych do osób podróżujących 
między państwami członkowskimi.

6. Państwa członkowskie i Komisja
zapewniają, aby obywatele byli 
odpowiednio informowani o istnieniu 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” oraz o korzystaniu z 
niego, w szczególności poprzez 
podejmowanie inicjatyw skierowanych do 
osób podróżujących między państwami 
członkowskimi. Komisja wspiera i 
uzupełnia działania państw 
członkowskich.

7. W celu zapewnienia skutecznego 
dostępu do usług w zakresie numeru „112”
w państwach członkowskich Komisja, po 
konsultacji z BEREC, może przyjąć
techniczne środki wykonawcze. Te 
techniczne środki wykonawcze przyjmuje 
się jednak bez uszczerbku dla organizacji 
służb ratunkowych i nie wywierają one 
żadnego wpływu na tę organizację, która 
pozostaje w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.

7. W celu zapewnienia skutecznego 
dostępu do usług w zakresie numeru „112”
w państwach członkowskich Komisja, po 
konsultacji z BEREC, przyjmuje 
techniczne środki wykonawcze. Środki te 
umożliwiają zwłaszcza wprowadzenie 
interoperacyjnej usługi alarmowej „112” 
nowej generacji do dnia (4 lata od wejścia 
w życie rozporządzenia (XXX)***), w tym 
aplikacji multimedialnych. Te techniczne 
środki wykonawcze przyjmuje się jednak 
bez uszczerbku dla organizacji służb 
ratunkowych i nie wywierają one żadnego 
wpływu na tę organizację, która pozostaje 
w wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.
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7a. Komisja utrzymuje bazę danych 
zawierającą numery europejskich służb 
ratunkowych zgodne z zaleceniem E.164 
w celu zapewnienia, aby służby ratunkowe 
poszczególnych państw członkowskich 
mogły kontaktować się między sobą.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 37 ust. 2.”

__________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. …).
** Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. …).
*** Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. 
…).”
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Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:PL:HTML)

Poprawka 313
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszyscy użytkownicy końcowi usług, w 
tym także użytkownicy publicznych 
automatów telefonicznych, mogli 
kontaktować się ze służbami ratunkowymi 
bezpłatnie i bez konieczności użycia 
jakiegokolwiek środka płatniczego, za 
pośrednictwem jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112” oraz za 
pośrednictwem jakiegokolwiek krajowego 
numeru alarmowego określonego przez 
państwa członkowskie.”

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszyscy użytkownicy końcowi usług, w 
tym także użytkownicy publicznych 
automatów telefonicznych i użytkownicy 
prywatnych sieci telekomunikacyjnych, 
mogli kontaktować się ze służbami 
ratunkowymi bezpłatnie i bez konieczności 
użycia jakiegokolwiek środka płatniczego, 
za pośrednictwem jednolitego 
europejskiego numeru alarmowego „112”
oraz za pośrednictwem jakiegokolwiek 
krajowego numeru alarmowego 
określonego przez państwa członkowskie.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:PL:PDF)

Poprawka 314
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst obowiązujący Poprawka

2b) art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W porozumieniu z krajowymi 
organami regulacyjnymi, służbami 
ratunkowymi i dostawcami państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa świadczące 
użytkownikom końcowym usługi łączności 
elektronicznej polegające na inicjowaniu 
krajowych wywołań numeru lub numerów 
istniejących w krajowym planie numeracji 
telefonicznej zapewniały dostęp do służb 
ratunkowych.”

„2. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe odbieranie i obsługę wywołań 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego „112” w sposób najlepiej 
odpowiadający krajowej organizacji 
systemów alarmowych i mieszczący się w 
granicach technologicznych możliwości 
sieci.

Użytkownicy końcowi również muszą być 
w stanie uzyskać bezpośredni dostęp do 
numeru „112” podczas wykonywania 
połączenia w ramach prywatnej sieci 
telekomunikacyjnej.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:PL:PDF)

Poprawka 315
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w art. 26 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Komisja utrzymuje bazę danych 
zawierającą numery europejskich służb 
ratunkowych zgodne z zaleceniem E.164 
w celu zapewnienia, aby służby ratunkowe 
mogły kontaktować się między sobą.”
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Or. en

Poprawka 316
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 d (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

2d) art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
bezpłatnie udostępniały informacje o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie 
organowi zajmującemu się wywołaniami 
alarmowymi niezwłocznie po dotarciu 
wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich 
wywołań jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112”. Państwa 
członkowskie mogą rozszerzyć ten 
obowiązek na wywołania krajowych 
numerów alarmowych. Właściwe organy 
regulacyjne określają kryteria dokładności 
i niezawodności podanych informacji o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie.”

„5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
bezpłatnie udostępniały informacje o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie 
organowi zajmującemu się wywołaniami 
alarmowymi niezwłocznie po dotarciu 
wywołania alarmowego do tego organu. 
Ma to zastosowanie do wszystkich 
wywołań jednolitego europejskiego 
numeru alarmowego „112”, w tym 
wywołań pochodzących z prywatnych sieci 
telekomunikacyjnych i połączeń 
roamingowych. Państwa członkowskie 
mogą rozszerzyć ten obowiązek na 
wywołania krajowych numerów 
alarmowych. Właściwe organy regulacyjne 
określają kryteria dokładności i 
niezawodności podanych informacji o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:PL:PDF)

Poprawka 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 e (nowy)
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Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 26a

Odwrócony unijny system „112”
Państwa członkowskie zapewniają, 
wykorzystując sieci telekomunikacyjne, 
wdrożenie systemu komunikacyjnego 
będącego odwrotnością systemu 
alarmowego „112” obejmującego całe 
terytorium UE, który to system jest 
powszechny, wielojęzyczny, dostępny, 
prosty i skuteczny, służący alarmowaniu 
obywateli w przypadku katastrof lub 
poważnych stanów wyjątkowych, które 
nadchodzą lub się rozwijają. Komisja, po 
konsultacjach z BEREC i służbami 
ochrony ludności, ustanawia do dnia (2 
lata od daty wejścia w życie 
rozporządzenia (XXX)*) normy i 
specyfikacje niezbędne dla potrzeb 
stworzenia tego systemu, przy 
uwzględnieniu istniejących systemów 
krajowych i regionalnych oraz zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. Komisja dopilnowuje, aby 
odwrócony system „112” był operacyjny 
najpóźniej do dnia (4 lata od daty wejścia 
w życie rozporządzenia (XXX)**).
__________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. …).
** Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji (UE) nr 
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XXX/20XX z dnia … ustanawiające 
środki dotyczące europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
i mające na celu zapewnienie łączności na 
całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. 
…).”

Or. fr

Poprawka 318
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 f (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

2f) art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W każdym przypadku
abonenci, którzy zawarli umowę w 
sprawie przeniesienia numeru do nowego 
przedsiębiorstwa, mają aktywowany
numer w ciągu jednego dnia roboczego. 

„Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do nowego 
dostawcy, numer ten aktywowany jest w
przeciągu jednego dnia roboczego od daty 
zawarcia takiej umowy. Przejmujący 
dostawca łączności elektronicznej dla 
ludności przeprowadza proces zmiany i 
przenoszenia. Użytkownicy końcowi 
otrzymują odpowiednie informacje o 
zmianie przed rozpoczęciem procesu 
zmiany i w jego trakcie, a także 
bezpośrednio po jego zakończeniu.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu przenoszenia 
numerów, uwzględniając krajowe przepisy 
o umowach, możliwości techniczne oraz 
potrzebę zachowania ciągłości usług 
świadczonych abonentowi. W każdym 

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu zmiany dostawcy i 
przenoszenia numerów zgodnie z 
wytycznymi BEREC. Uwzględniają one 
potrzebną ochronę dla użytkowników 
końcowych w trakcie procesu zmiany 
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przypadku brak usługi w trakcie procesu 
przenoszenia nie przekracza jednego dnia 
roboczego. Właściwe organy krajowe 
uwzględniają także w razie potrzeby środki 
zapewniające ochronę abonentów w 
trakcie przenoszenia numeru oraz 
zapewniają, aby ich numery nie były 
przenoszone do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli. 

dostawcy oraz konieczność zapewnienia 
sprawnego przeprowadzenia tego procesu. 
W każdym przypadku brak usługi w 
trakcie procesu przenoszenia nie 
przekracza jednego dnia roboczego. 
Użytkownicy końcowi nie mogą zostać 
przeniesieni do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Poprawka 319
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 f (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4

Obowiązujący tekst Poprawka

2f) art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W każdym przypadku
abonenci, którzy zawarli umowę 
w sprawie przeniesienia numeru do 
nowego przedsiębiorstwa, mają 
aktywowany numer w ciągu jednego dnia 
roboczego.

„4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do nowego 
dostawcy, numer ten aktywowany jest w
terminie jednego dnia roboczego.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu przenoszenia 

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu zmiany dostawcy i
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numerów, uwzględniając krajowe przepisy 
o umowach, możliwości techniczne oraz 
potrzebę zachowania ciągłości usług 
świadczonych abonentowi. W każdym 
przypadku brak usługi w trakcie procesu 
przenoszenia nie przekracza jednego dnia 
roboczego. Właściwe organy krajowe 
uwzględniają także w razie potrzeby środki 
zapewniające ochronę abonentów w 
trakcie przenoszenia numeru oraz 
zapewniają, aby ich numery nie były 
przenoszone do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

przenoszenia numerów zgodnie z 
wytycznymi BEREC. Uwzględniają one 
potrzebną ochronę dla użytkowników 
końcowych w trakcie procesu zmiany 
dostawcy oraz konieczność zapewnienia 
sprawnego przeprowadzenia tego procesu.
W każdym przypadku brak usługi w 
trakcie procesu przenoszenia nie 
przekracza jednego dnia roboczego. 
Użytkownicy końcowi nie mogą zostać 
przeniesieni do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Poprawka 320
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 f (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

2f) art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W każdym przypadku
abonenci, którzy zawarli umowę w 
sprawie przeniesienia numeru do nowego 
przedsiębiorstwa, mają aktywowany
numer w ciągu jednego dnia roboczego.

„4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do nowego 
dostawcy, numer ten aktywowany jest w
przeciągu jednego dnia roboczego od daty 
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zawarcia takiej umowy.
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu przenoszenia 
numerów, uwzględniając krajowe przepisy 
o umowach, możliwości techniczne oraz 
potrzebę zachowania ciągłości usług
świadczonych abonentowi. W każdym 
przypadku brak usługi w trakcie procesu 
przenoszenia nie przekracza jednego dnia 
roboczego. Właściwe organy krajowe 
uwzględniają także w razie potrzeby środki 
zapewniające ochronę abonentów w 
trakcie przenoszenia numeru oraz 
zapewniają, aby ich numery nie były 
przenoszone do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu zmiany dostawcy i 
przenoszenia numerów zgodnie z 
wytycznymi BEREC. Uwzględniają one 
potrzebną ochronę dla użytkowników 
końcowych w trakcie procesu zmiany 
dostawcy oraz konieczność zapewnienia 
użytkownikowi końcowemu sprawnego 
przeprowadzenia tego procesu, a także 
konieczność zapewnienia, aby procesy 
zmiany nie miały szkodliwego wpływu na 
konkurencję. W każdym przypadku brak 
usługi w trakcie procesu przenoszenia nie 
przekracza jednego dnia roboczego. 
Użytkownicy końcowi nie mogą zostać 
przeniesieni do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Niniejszy tekst zastąpiłby poprawkę AM 35 do projektu opinii.

Poprawka 321
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 f (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4
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Tekst obowiązujący Poprawka

2f. art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W każdym przypadku
abonenci, którzy zawarli umowę w 
sprawie przeniesienia numeru do nowego 
przedsiębiorstwa, mają aktywowany
numer w ciągu jednego dnia roboczego.

„4. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do nowego 
dostawcy, numer ten aktywowany jest w
przeciągu jednego dnia roboczego.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu przenoszenia 
numerów, uwzględniając krajowe przepisy 
o umowach, możliwości techniczne oraz 
potrzebę zachowania ciągłości usług 
świadczonych abonentowi. W każdym 
przypadku brak usługi w trakcie procesu 
przenoszenia nie przekracza jednego dnia 
roboczego. Właściwe organy krajowe 
uwzględniają także w razie potrzeby środki 
zapewniające ochronę abonentów w 
trakcie przenoszenia numeru oraz 
zapewniają, aby ich numery nie były 
przenoszone do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
właściwe organy krajowe mogą ustanowić 
ogólne zasady procesu zmiany dostawcy i 
przenoszenia numerów, uwzględniając 
wytyczne BEREC. Uwzględniają one 
potrzebną ochronę dla użytkowników 
końcowych w trakcie procesu zmiany 
dostawcy oraz konieczność zapewnienia 
sprawnego przeprowadzenia tego procesu. 
W każdym przypadku brak usługi w 
trakcie procesu przenoszenia nie 
przekracza jednego dnia roboczego. 
Użytkownicy końcowi nie mogą zostać 
przeniesieni do innego dostawcy usług 
wbrew ich woli.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przewidziane zostało nakładanie na 
przedsiębiorstwa odpowiednich kar, w tym 
obowiązek wypłaty abonentom 
rekompensaty w przypadku opóźnień w 
przenoszeniu numerów lub nadużyć w tym 
zakresie, spowodowanych przez te 
przedsiębiorstwa lub w ich imieniu.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:PL:PDF)

Uzasadnienie

Zmiany w tekście zaproponowanym przez sprawozdawcę. Przeniesienie numerów nie zawsze 
jest jednak możliwe w przeciągu jednego dnia od daty zawarcia umowy o przeniesienie. Po 
pierwsze, istnieją przypadki, w których wyraźnie uzgodniono, że przeniesienie odbędzie się w 
późniejszym terminie, oraz po drugie, w wyjątkowych okolicznościach, w zależności od 
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infrastruktury zaangażowanej sieci stacjonarnej, proces przenoszenia może pociągnąć za 
sobą konieczność prac inżynieryjnych w terenie, których terminowa realizacja mogłaby 
nastręczyć trudności.

Poprawka 322
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 g (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przejmujący dostawca łączności 
elektronicznej dla ludności przeprowadza 
proces zmiany i przenoszenia. 
Użytkownicy końcowi otrzymują 
odpowiednie informacje o zmianie przed 
rozpoczęciem procesu zmiany i w jego 
trakcie, a także bezpośrednio po jego 
zakończeniu. Użytkownicy końcowi nie 
mogą zostać przeniesieni do innego 
dostawcy wbrew swojej woli.

Or. pt

Uzasadnienie

Dzięki przeniesieniu tego zapisu wniosku dotyczącego rozporządzenia (art. 30 ust. 4) do treści 
dyrektywy o usłudze powszechnej wyjaśniono obowiązki operatorów w odniesieniu do 
procesu przenoszenia numeru.

Poprawka 323
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 h (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności, którzy opóźniają przeniesienie 
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lub nadużywają tej procedury, w tym 
poprzez brak udostępnienia informacji 
potrzebnych do szybkiego przeniesienia, 
zobowiązani są przez państwa 
członkowskie do wypłacenia 
odszkodowania użytkownikom końcowym, 
którzy padli ofiarą takiego opóźnienia lub 
nadużyć.

Or. pt

Uzasadnienie

Dla zapewnienia przejrzystości prawnej, niniejsze zasady zawarte we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia zostały przeniesione do treści dyrektywy o usłudze powszechnej.

Poprawka 324
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – punkt 2 i (nowy)
Dyrektywa 2002/22/WE
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2i) w art. 30 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Jeżeli pakiet usług oferowanych 
konsumentom obejmuje co najmniej 
podłączenie do sieci łączności 
elektronicznej lub usługę łączności 
elektronicznej, niniejszy artykuł ma 
zastosowanie, w stosownych przypadkach 
wspólnie, do tych elementów pakietu, oraz 
ponadto ma on zastosowanie niezależnie 
od wszelkich odpowiednich przepisów 
dotyczących linearnych usług medialnych 
oferowanych w pakiecie.”

Or. en

Poprawka 325
Christian Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 4
Rozporządzenie nr 531/2012
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) dodaje się art. 4a w brzmieniu: skreślony
Artykuł 4a

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
dostawców usług roamingu, którzy:
a) stosują, domyślnie i we wszystkich 
odpowiednich pakietach usług 
detalicznych obejmujących regulowane 
usługi roamingu, stawki obowiązujące za 
usługi krajowe zarówno w przypadku 
usług krajowych, jak i usług roamingu 
regulowanego w całej Unii, tak jak gdyby 
usługi roamingu regulowanego 
konsumowane były w ramach sieci 
macierzystej; oraz
b) zapewniają, czy to za pośrednictwem 
swoich własnych sieci, czy też na mocy 
dwustronnej lub wielostronnej umowy 
roamingowej z innymi dostawcami usług 
roamingu, spełnienie wymogów 
określonych w lit. a) przez co najmniej 
jednego dostawcę roamingu we wszystkich 
państwach członkowskich.
2. Ustępy 1, 6 i 7 nie wykluczają 
możliwości ograniczenia przez dostawcę 
usług roamingu korzystania z 
detalicznych usług roamingu 
regulowanego po obowiązującej stawce za 
usługi krajowe poprzez odwołanie się do 
kryterium rozsądnego używania. W 
każdym przypadku kryterium to jest 
stosowane w taki sposób, by podczas 
okresowych podróży po terytorium Unii 
konsumenci korzystający z różnych 
krajowych pakietów usług detalicznych 
dostawcy usług roamingu mogli bez obaw 
korzystać z nich w sposób, w jaki 
normalnie korzystają z odpowiednich
krajowych pakietów usług detalicznych.
Dostawca usług roamingu korzystający z 
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tej możliwości publikuje zgodnie z art. 25 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia XXX/2014 
oraz podaje w swoich umowach, zgodnie z 
art. 26 ust. 1 lit. b) i c) tego 
rozporządzenia, szczegółowe informacje 
ilościowe dotyczące sposobu stosowania 
kryterium rozsądnego używania, odnosząc 
się do opłaty głównej, ilości lub innych 
parametrów danego pakietu usług 
detalicznych.
Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, wydaje 
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania w 
umowach detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu 
korzystających z niniejszego artykułu.
BEREC opracowuje takie wytyczne pod 
kątem ogólnego celu określonego w 
akapicie pierwszym, mając na uwadze w 
szczególności ewolucję cen i modelu 
korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen 
usług krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming 
w niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.
Właściwy krajowy organ regulacyjny 
monitoruje i nadzoruje stosowanie 
kryterium rozsądnego używania, w 
możliwie najszerszym stopniu 
uwzględniając ogólne wytyczne BEREC, 
po ich przyjęciu, oraz zapobiegając 
stosowaniu nieuzasadnionych warunków.
3. Indywidualni użytkownicy końcowi 
korzystający z usług dostawcy usług 
roamingu korzystającego z niniejszego 
artykułu mogą, na własny wniosek, 
świadomie i wyraźnie zrezygnować z 
korzyści związanych ze stosowaniem do 
usług roamingu regulowanego właściwej 
krajowej opłaty za usługę w ramach 
danego pakietu usług detalicznych w 
zamian za inne korzyści oferowane przez 
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tego dostawcę. Dostawca usług roamingu 
przypomina tym użytkownikom 
końcowym, jakie korzyści związane z 
roamingiem zostaną w ten sposób 
utracone. Krajowe organy regulacyjne 
monitorują w szczególności, czy dostawcy 
usług roamingu korzystający z niniejszego 
artykułu stosują praktyki biznesowe 
służące ominięciu domyślnych 
uregulowań.
4. Opłaty za detaliczne usługi roamingu 
regulowanego ustanowione w art. 8, 10 i 
13 nie mają zastosowania do usług 
roamingu oferowanych przez dostawcę 
korzystającego z niniejszego artykułu, w 
zakresie, w jakim pobierane za nie opłaty 
są na tym samym poziomie, co opłaty 
obowiązujące za usługi krajowe.
Jeżeli dostawca usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu stosuje 
za korzystanie z usług roamingu 
regulowanego wykraczające poza 
rozsądne używanie takich usług zgodnie z 
ust. 2, opłaty różne od tych 
obowiązujących za usługi krajowe, lub 
jeżeli indywidualny użytkownik końcowy 
wyraźnie zrzeka się korzyści wynikających 
ze stosowania opłat za usługi krajowe w 
przypadku usług roamingu regulowanego 
zgodnie z ust. 3, opłaty za te usługi 
roamingu regulowanego nie przekraczają 
detalicznych opłat roamingowych 
ustanowionych w art. 8, 10 i 13.
5. Dostawca usług roamingu pragnący 
skorzystać z niniejszego artykułu zgłasza 
Urzędowi BEREC swoje własne 
oświadczenie oraz wszelkie umowy 
dwustronne lub wielostronne, na mocy 
których wypełnia warunki ust. 1 oraz 
wszelkie zmiany w tych umowach.
Zgłaszając te dokumenty, dostawca usług 
roamingu przedstawia również dowód na 
wyrażenie przez wszelkich partnerów 
zgłoszonych dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych 
zgody na zgłoszenie tych dokumentów.
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6. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 
czerwca 2016 r. niniejszy artykuł stosuje 
się do dostawców usług roamingu, które 
nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1, jeżeli spełniają one następujące 
warunki:
a) dostawca usług roamingu zgłasza swoje 
własne oświadczenie oraz wszelkie 
właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
zgodnie z ust. 5, powołując się wyraźnie 
na niniejszy ustęp;
b) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. c), d) i e) zostały 
spełnione w co najmniej 17 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
70 % ludności Unii;
c) dostawca usług roamingu i wszyscy 
partnerzy umowni w rozumieniu lit. b) 
zobowiążą się do udostępnienia i 
aktywnego oferowania, najpóźniej od dnia 
1 lipca 2014 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza, co najmniej jednego pakietu 
usług detalicznych z opcją taryfową, 
zgodnie z którą stawka opłat pobieranych 
za usługi krajowe obowiązuje zarówno w 
przypadku usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego na terytorium 
całej Unii, tak jak gdyby te usługi 
roamingu regulowanego konsumowano w 
ramach sieci macierzystej;
d) dostawca usług roamingu i wszyscy 
partnerzy umowni w rozumieniu lit. b) 
zobowiążą się do udostępnienia i 
aktywnego oferowania, najpóźniej od dnia 
1 stycznia 2015 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza, takich opcji taryfowych w 
pakietach usług detalicznych, które, 
poczynając od dnia 1 stycznia tego roku, 
były używane przez co najmniej 50 % 
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klientów poszczególnych stron;
e) dostawca usług roamingu i wszyscy 
partnerzy umowni w rozumieniu lit. b) 
zobowiążą się do spełnienia, najpóźniej do 
dnia 1 lipca 2016 r., wymogów ust. 1 lit. b) 
we wszystkich swoich pakietach usług 
detalicznych.
Dostawca usług roamingu korzystający z 
niniejszego artykułu i wszyscy partnerzy 
umowni w rozumieniu lit. b) mogą, 
zamiast podejmowania zobowiązania, o 
którym mowa w lit. d), zobowiązać się, że 
od dnia 1 lipca 2015 r. lub od daty 
zgłoszenia, zależnie od tego, która z tych 
dat jest późniejsza, wszelkie opłaty 
dodatkowe z tytułu roamingu doliczane do 
obowiązujących opłat za usługi krajowe w 
jej różnych pakietach usług detalicznych 
stanowić będą łącznie nie więcej niż 50 % 
opłat obowiązujących w tych pakietach w 
dniu 1 stycznia 2015 r., niezależnie od 
tego, czy taki opłaty dodatkowe naliczane 
są na podstawie jednostek takich jak 
minuta rozmowy czy megabajt, okresy 
takie jak dni czy tygodnie korzystania z 
roamingu, czy też za pomocą 
jakichkolwiek innych sposobów lub 
połączenia wielu sposobów. Dostawcy 
usług roamingu powołujący się na 
niniejszą literę wykazują krajowemu 
organowi regulacyjnemu zgodność z 
wymogiem 50 % obniżki oraz dostarczają 
wszelką niezbędną dokumentację, do 
której przedstawienia zostaną wezwani 
przez ten organ.
Jeżeli dostawca usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu zgłosi 
swoje oświadczenie oraz wszelkie 
właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
na mocy lit. a) w akapicie pierwszym, a 
tym samym będą podlegać treści tego 
akapitu, zgłaszający dostawca usług 
roamingu oraz wszyscy partnerzy umowni 
w rozumieniu lit. b) będą zobowiązani do 
wypełnienia ciążących na nich 
zobowiązań zgodnie z lit. c), d) i e) w 
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akapicie pierwszym, w tym wszelkich 
zobowiązań alternatywnych wobec tego 
przewidzianego w lit. d) tego akapitu, co 
najmniej do dnia 1 lipca 2018 r.
7. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 
czerwca 2016 r. niniejszy artykuł stosuje 
się do dostawców usług roamingu, którzy
nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1, jeżeli spełniają oni następujące 
warunki:
a) dostawca usług roamingu zgłosi swoje 
własne oświadczenie oraz wszelkie 
właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
zgodnie z ust. 5, powołując się wyraźnie 
na niniejszy ustęp;
b) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną 
spełnione w co najmniej 10 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
30 % ludności Unii, najpóźniej od dnia 1 
lipca 2014 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza;
c) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną 
spełnione w co najmniej 14 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
50 % ludności Unii, najpóźniej od dnia 1 
lipca 2015 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza;
d) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną 
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spełnione w co najmniej 17 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
70 % ludności Unii, najpóźniej od dnia 1 
lipca 2016 r.
Jeżeli dostawca usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu zgłosi 
własne oświadczenie oraz wszelkie 
właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
na mocy lit. a) w akapicie pierwszym, a 
tym samym będzie podlegał treści tego 
akapitu, zgłaszający dostawca usług 
roamingu i wszyscy partnerzy umowni w 
rozumieniu lit. b) są zobowiązani do 
wypełnienia ciążących na nich 
obowiązków i spełnienia warunków 
określonych w ust. 1 lit. a) co najmniej do 
dnia 1 lipca 2018 r.
8. Dostawcy usług roamingu negocjują w 
dobrej wierze ustalenia zmierzające do 
zawarcia dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych, na 
uczciwych i racjonalnych warunkach, 
mając na uwadze, że takie umowy z 
innymi dostawcami usług roamingowych 
powinny umożliwić wirtualne zwiększenie 
zasięgu sieci macierzystej oraz trwałe 
świadczenie przez każdego dostawcę usług 
roamingu korzystającego z niniejszego 
artykułu detalicznych usług roamingu 
regulowanego po tej samej cenie, co ich 
odpowiednich krajowych usług łączności 
ruchomej.
9. Na zasadzie wyjątku od ust. 1, po dniu 1 
lipca 2016 r. niniejszy artykuł stosuje się 
do dostawców usług roamingu 
korzystających z niniejszego artykułu, 
którzy wykażą, że w dobrej wierze dążyli 
do zawarcia lub przedłużenia 
dwustronnych lub wielostronnych umów 
roamingowych na uczciwych i 
racjonalnych warunkach we wszystkich 
państwach członkowskich, w których nie 
spełniają jeszcze wymogów ust. 1, ale nie 
zdołali zawrzeć żadnej dwustronnej lub 
wielostronnej umowy roamingowej z 
dostawcą usług roamingu w jednym 
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państwie członkowskim lub większej ich 
liczbie, o ile spełniają oni wymóg 
dotyczący minimalnego zasięgu sieci, o 
którym mowa w ust. 6 lit. b), oraz 
pozostają w zgodności z wszystkimi 
pozostałymi istotnymi przepisami 
niniejszego artykułu. W takich 
przypadkach dostawcy usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu w 
dalszym ciągu próbują uzgodnić 
racjonalne warunki zawarcia umowy 
roamingowej z dostawcami usług 
roamingu z wszystkich 
niereprezentowanych państw 
członkowskich.
10. Jeżeli alternatywny dostawca usług 
roamingu przyznał już dostęp klientom 
dostawcy krajowego na mocy art. 4 ust. 1 i 
poczynił już inwestycje niezbędne do 
obsługi tych klientów, art. 4 ust. 7 nie ma 
zastosowania do takiego dostawcy 
krajowego w przejściowym okresie trzech 
lat. Okres przejściowy nie zwalnia z 
obowiązku dalszego przestrzegania 
jakichkolwiek okresów umownych 
uzgodnionych z alternatywnym dostawcą 
usług roamingu.
11. Niniejszy artykuł obowiązuje bez 
uszczerbku dla stosowania unijnych reguł 
konkurencji do dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych.

Or. en

Poprawka 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 4
Rozporządzenie nr 531/2012
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) dodaje się art. 4a w brzmieniu: skreślony
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Artykuł 4a
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
dostawców usług roamingu, którzy:
a) stosują, domyślnie i we wszystkich 
odpowiednich pakietach usług 
detalicznych obejmujących regulowane 
usługi roamingu, stawki obowiązujące za 
usługi krajowe zarówno w przypadku 
usług krajowych, jak i usług roamingu 
regulowanego w całej Unii, tak jak gdyby
usługi roamingu regulowanego 
konsumowane były w ramach sieci 
macierzystej; oraz
b) zapewniają, czy to za pośrednictwem 
swoich własnych sieci, czy też na mocy 
dwustronnej lub wielostronnej umowy 
roamingowej z innymi dostawcami usług 
roamingu, spełnienie wymogów 
określonych w lit. a) przez co najmniej 
jednego dostawcę roamingu we wszystkich 
państwach członkowskich.
2. Ustępy 1, 6 i 7 nie wykluczają 
możliwości ograniczenia przez dostawcę 
usług roamingu korzystania z 
detalicznych usług roamingu 
regulowanego po obowiązującej stawce za 
usługi krajowe poprzez odwołanie się do 
kryterium rozsądnego używania. W 
każdym przypadku kryterium to jest 
stosowane w taki sposób, by podczas 
okresowych podróży po terytorium Unii 
konsumenci korzystający z różnych 
krajowych pakietów usług detalicznych 
dostawcy usług roamingu mogli bez obaw 
korzystać z nich w sposób, w jaki 
normalnie korzystają z odpowiednich 
krajowych pakietów usług detalicznych.
Dostawca usług roamingu korzystający z 
tej możliwości publikuje zgodnie z art. 25 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia XXX/2014 
oraz podaje w swoich umowach, zgodnie z 
art. 26 ust. 1 lit. b) i c) tego 
rozporządzenia, szczegółowe informacje 
ilościowe dotyczące sposobu stosowania 
kryterium rozsądnego używania, odnosząc 
się do opłaty głównej, ilości lub innych 
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parametrów danego pakietu usług 
detalicznych.
Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, wydaje 
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania w 
umowach detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu 
korzystających z niniejszego artykułu.
BEREC opracowuje takie wytyczne pod 
kątem ogólnego celu określonego w 
akapicie pierwszym, mając na uwadze w 
szczególności ewolucję cen i modelu 
korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen 
usług krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming 
w niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.
Właściwy krajowy organ regulacyjny 
monitoruje i nadzoruje stosowanie 
kryterium rozsądnego używania, w 
możliwie najszerszym stopniu 
uwzględniając ogólne wytyczne BEREC, 
po ich przyjęciu, oraz zapobiegając 
stosowaniu nieuzasadnionych warunków.
3. Indywidualni użytkownicy końcowi 
korzystający z usług dostawcy usług 
roamingu korzystającego z niniejszego 
artykułu mogą, na własny wniosek, 
świadomie i wyraźnie zrezygnować z 
korzyści związanych ze stosowaniem do 
usług roamingu regulowanego właściwej 
krajowej opłaty za usługę w ramach 
danego pakietu usług detalicznych w 
zamian za inne korzyści oferowane przez 
tego dostawcę. Dostawca usług roamingu 
przypomina tym użytkownikom 
końcowym, jakie korzyści związane z 
roamingiem zostaną w ten sposób 
utracone. Krajowe organy regulacyjne 
monitorują w szczególności, czy dostawcy 
usług roamingu korzystający z niniejszego 
artykułu stosują praktyki biznesowe 
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służące ominięciu domyślnych 
uregulowań.
4. Opłaty za detaliczne usługi roamingu 
regulowanego ustanowione w art. 8, 10 i 
13 nie mają zastosowania do usług 
roamingu oferowanych przez dostawcę 
korzystającego z niniejszego artykułu, w 
zakresie, w jakim pobierane za nie opłaty 
są na tym samym poziomie, co opłaty 
obowiązujące za usługi krajowe.
Jeżeli dostawca usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu stosuje 
za korzystanie z usług roamingu 
regulowanego wykraczające poza 
rozsądne używanie takich usług zgodnie z 
ust. 2, opłaty różne od tych 
obowiązujących za usługi krajowe, lub 
jeżeli indywidualny użytkownik końcowy 
wyraźnie zrzeka się korzyści wynikających 
ze stosowania opłat za usługi krajowe w 
przypadku usług roamingu regulowanego 
zgodnie z ust. 3, opłaty za te usługi 
roamingu regulowanego nie przekraczają 
detalicznych opłat roamingowych 
ustanowionych w art. 8, 10 i 13.
5. Dostawca usług roamingu pragnący 
skorzystać z niniejszego artykułu zgłasza 
Urzędowi BEREC swoje własne 
oświadczenie oraz wszelkie umowy 
dwustronne lub wielostronne, na mocy 
których wypełnia warunki ust. 1 oraz 
wszelkie zmiany w tych umowach.
Zgłaszając te dokumenty, dostawca usług 
roamingu przedstawia również dowód na 
wyrażenie przez wszelkich partnerów 
zgłoszonych dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych 
zgody na zgłoszenie tych dokumentów.
6. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 
czerwca 2016 r. niniejszy artykuł stosuje 
się do dostawców usług roamingu, które 
nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1, jeżeli spełniają one następujące 
warunki:
a) dostawca usług roamingu zgłasza swoje 
własne oświadczenie oraz wszelkie 
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właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
zgodnie z ust. 5, powołując się wyraźnie 
na niniejszy ustęp;
b) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. c), d) i e) zostały 
spełnione w co najmniej 17 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
70 % ludności Unii;
c) dostawca usług roamingu i wszyscy 
partnerzy umowni w rozumieniu lit. b) 
zobowiążą się do udostępnienia i 
aktywnego oferowania, najpóźniej od dnia 
1 lipca 2014 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza, co najmniej jednego pakietu 
usług detalicznych z opcją taryfową, 
zgodnie z którą stawka opłat pobieranych 
za usługi krajowe obowiązuje zarówno w 
przypadku usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego na terytorium 
całej Unii, tak jak gdyby te usługi 
roamingu regulowanego konsumowano w 
ramach sieci macierzystej;
d) dostawca usług roamingu i wszyscy 
partnerzy umowni w rozumieniu lit. b) 
zobowiążą się do udostępnienia i 
aktywnego oferowania, najpóźniej od dnia 
1 stycznia 2015 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza, takich opcji taryfowych w 
pakietach usług detalicznych, które, 
poczynając od dnia 1 stycznia tego roku, 
były używane przez co najmniej 50 % 
klientów poszczególnych stron;
e) dostawca usług roamingu i wszyscy 
partnerzy umowni w rozumieniu lit. b) 
zobowiążą się do spełnienia, najpóźniej do 
dnia 1 lipca 2016 r., wymogów ust. 1 lit. b) 
we wszystkich swoich pakietach usług 
detalicznych.
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Dostawca usług roamingu korzystający z 
niniejszego artykułu i wszyscy partnerzy 
umowni w rozumieniu lit. b) mogą, 
zamiast podejmowania zobowiązania, o 
którym mowa w lit. d), zobowiązać się, że 
od dnia 1 lipca 2015 r. lub od daty 
zgłoszenia, zależnie od tego, która z tych 
dat jest późniejsza, wszelkie opłaty 
dodatkowe z tytułu roamingu doliczane do 
obowiązujących opłat za usługi krajowe w 
jej różnych pakietach usług detalicznych 
stanowić będą łącznie nie więcej niż 50 % 
opłat obowiązujących w tych pakietach w 
dniu 1 stycznia 2015 r., niezależnie od 
tego, czy taki opłaty dodatkowe naliczane 
są na podstawie jednostek takich jak 
minuta rozmowy czy megabajt, okresy 
takie jak dni czy tygodnie korzystania z 
roamingu, czy też za pomocą 
jakichkolwiek innych sposobów lub 
połączenia wielu sposobów. Dostawcy 
usług roamingu powołujący się na 
niniejszą literę wykazują krajowemu 
organowi regulacyjnemu zgodność z 
wymogiem 50 % obniżki oraz dostarczają 
wszelką niezbędną dokumentację, do 
której przedstawienia zostaną wezwani 
przez ten organ.
Jeżeli dostawca usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu zgłosi 
swoje oświadczenie oraz wszelkie 
właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
na mocy lit. a) w akapicie pierwszym, a 
tym samym będą podlegać treści tego 
akapitu, zgłaszający dostawca usług 
roamingu oraz wszyscy partnerzy umowni 
w rozumieniu lit. b) będą zobowiązani do 
wypełnienia ciążących na nich 
zobowiązań zgodnie z lit. c), d) i e) w 
akapicie pierwszym, w tym wszelkich 
zobowiązań alternatywnych wobec tego 
przewidzianego w lit. d) tego akapitu, co 
najmniej do dnia 1 lipca 2018 r.
7. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 
czerwca 2016 r. niniejszy artykuł stosuje 
się do dostawców usług roamingu, którzy
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nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1, jeżeli spełniają oni następujące 
warunki:
a) dostawca usług roamingu zgłosi swoje 
własne oświadczenie oraz wszelkie 
właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
zgodnie z ust. 5, powołując się wyraźnie 
na niniejszy ustęp;
b) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną 
spełnione w co najmniej 10 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
30 % ludności Unii, najpóźniej od dnia 1 
lipca 2014 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza;
c) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną 
spełnione w co najmniej 14 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
50 % ludności Unii, najpóźniej od dnia 1 
lipca 2015 r. lub od daty zgłoszenia, 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
późniejsza;
d) dostawca usług roamingu zapewni, czy 
to za pośrednictwem swoich własnych 
sieci, czy też na mocy dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych z 
innymi dostawcami usług roamingu, że 
warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną 
spełnione w co najmniej 17 państwach 
członkowskich, w których zamieszkuje 
70 % ludności Unii, najpóźniej od dnia 1 
lipca 2016 r.
Jeżeli dostawca usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu zgłosi 
własne oświadczenie oraz wszelkie 
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właściwe dwustronne lub wielostronne 
umowy roamingowe do Urzędu BEREC 
na mocy lit. a) w akapicie pierwszym, a 
tym samym będzie podlegał treści tego 
akapitu, zgłaszający dostawca usług 
roamingu i wszyscy partnerzy umowni w 
rozumieniu lit. b) są zobowiązani do 
wypełnienia ciążących na nich 
obowiązków i spełnienia warunków 
określonych w ust. 1 lit. a) co najmniej do 
dnia 1 lipca 2018 r.
8. Dostawcy usług roamingu negocjują w 
dobrej wierze ustalenia zmierzające do 
zawarcia dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych, na 
uczciwych i racjonalnych warunkach, 
mając na uwadze, że takie umowy z 
innymi dostawcami usług roamingowych 
powinny umożliwić wirtualne zwiększenie 
zasięgu sieci macierzystej oraz trwałe 
świadczenie przez każdego dostawcę usług 
roamingu korzystającego z niniejszego 
artykułu detalicznych usług roamingu 
regulowanego po tej samej cenie, co ich 
odpowiednich krajowych usług łączności 
ruchomej.
9. Na zasadzie wyjątku od ust. 1, po dniu 1 
lipca 2016 r. niniejszy artykuł stosuje się 
do dostawców usług roamingu 
korzystających z niniejszego artykułu, 
którzy wykażą, że w dobrej wierze dążyli 
do zawarcia lub przedłużenia 
dwustronnych lub wielostronnych umów 
roamingowych na uczciwych i 
racjonalnych warunkach we wszystkich 
państwach członkowskich, w których nie 
spełniają jeszcze wymogów ust. 1, ale nie 
zdołali zawrzeć żadnej dwustronnej lub 
wielostronnej umowy roamingowej z 
dostawcą usług roamingu w jednym 
państwie członkowskim lub większej ich 
liczbie, o ile spełniają oni wymóg 
dotyczący minimalnego zasięgu sieci, o 
którym mowa w ust. 6 lit. b), oraz 
pozostają w zgodności z wszystkimi 
pozostałymi istotnymi przepisami 
niniejszego artykułu. W takich 
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przypadkach dostawcy usług roamingu 
korzystający z niniejszego artykułu w 
dalszym ciągu próbują uzgodnić 
racjonalne warunki zawarcia umowy 
roamingowej z dostawcami usług 
roamingu z wszystkich 
niereprezentowanych państw 
członkowskich.
10. Jeżeli alternatywny dostawca usług 
roamingu przyznał już dostęp klientom 
dostawcy krajowego na mocy art. 4 ust. 1 i 
poczynił już inwestycje niezbędne do 
obsługi tych klientów, art. 4 ust. 7 nie ma 
zastosowania do takiego dostawcy 
krajowego w przejściowym okresie trzech 
lat. Okres przejściowy nie zwalnia z 
obowiązku dalszego przestrzegania 
jakichkolwiek okresów umownych 
uzgodnionych z alternatywnym dostawcą 
usług roamingu.
11. Niniejszy artykuł obowiązuje bez 
uszczerbku dla stosowania unijnych reguł 
konkurencji do dwustronnych lub 
wielostronnych umów roamingowych.

Or. en

Poprawka 327
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 4
Rozporządzenie nr 531/2012
Artykuł 4 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Indywidualni użytkownicy końcowi 
korzystający z usług dostawcy usług 
roamingu korzystającego z niniejszego 
artykułu mogą, na własny wniosek, 
świadomie i wyraźnie zrezygnować z 
korzyści związanych ze stosowaniem do 
usług roamingu regulowanego właściwej 
krajowej opłaty za usługę w ramach 

skreślony
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danego pakietu usług detalicznych w 
zamian za inne korzyści oferowane przez 
tego dostawcę. Dostawca usług roamingu 
przypomina tym użytkownikom 
końcowym, jakie korzyści związane z 
roamingiem zostaną w ten sposób 
utracone. Krajowe organy regulacyjne 
monitorują w szczególności, czy dostawcy 
usług roamingu korzystający z niniejszego 
artykułu stosują praktyki biznesowe 
służące ominięciu domyślnych 
uregulowań.

Or. en

Poprawka 328
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie nr 531/2012
Artykuł 7

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie przekracza 0,14 EUR za 
minutę.

„1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie przekracza 0,10 EUR za 
minutę.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 
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opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,05 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez uszczerbku 
dla art. 19, pozostaje na poziomie 0,05
EUR do dnia 30 czerwca 2022 r.

opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,04
EUR w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,04 EUR do dnia 30 czerwca 
2022 r.

3. Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc łączny 
przychód z roamingu hurtowego przez 
łączną liczbę minut roamingu hurtowego 
wykorzystanych faktycznie do zapewnienia 
hurtowych połączeń roamingowych na 
terytorium Unii przez danego operatora w 
danym okresie, uzyskaną w wyniku 
kumulacji sekund, odpowiednio 
dostosowaną, aby uwzględnić możliwość 
zastosowania przez operatora sieci 
odwiedzanej minimalnej długości 
pierwszego impulsu nieprzekraczającej 30 
sekund.”

3. Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc łączny 
przychód z roamingu hurtowego przez 
łączną liczbę minut roamingu hurtowego 
wykorzystanych faktycznie do zapewnienia 
hurtowych połączeń roamingowych na 
terytorium Unii przez danego operatora w 
danym okresie, uzyskaną w wyniku 
kumulacji sekund. Operator sieci 
odwiedzanej nie może stosować żadnej
minimalnej długości pierwszego impulsu.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7 – ustępy 1 i 2

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie przekracza 0,14 EUR za 

„1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2014 r. nie przekracza 0,05 EUR za 
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minutę. minutę.
2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,05 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez uszczerbku 
dla art. 19, pozostaje na poziomie 0,05
EUR do dnia 30 czerwca 2022 r.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,01
EUR w dniu 1 lipca 2016 r. oraz pozostaje 
na tym poziomie do dnia 30 czerwca 2022 
r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Uzasadnienie

W szeregu państw członkowskich średnia cena za połączenie krajowe jest niższa niż 0,05 
EUR. Utrzymanie po 1 lipca 2016 r. cen hurtowych za usługi głosowe w roamingu na 
obecnym poziomie wynoszącym 0,05 EUR, kiedy operatorzy będą mieli obowiązek naliczania 
opłat dla klientów korzystających z roamingu w taki sam sposób, jak w przypadku usług 
krajowych, powodowałoby poważne zakłócenia na rynku. W związku z powyższym ceny 
hurtowe usług głosowych powinny zostać jeszcze bardziej obniżone, aby umożliwić większą 
konkurencję.

Poprawka 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a

Zniesienie detalicznych opłat 
roamingowych
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Z dniem 1 lipca 2016 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym lub 
korzystających z usług przesyłu danych w 
roamingu regulowanym dodatkowych 
opłat w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na poziomie 
krajowym, bez uszczerbku dla środków 
mających zapobiegać użytkowaniu usług 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub 
noszący znamiona oszustwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy znieść dodatkowe opłaty za połączenia głosowe, wiadomości SMS i przesył danych w 
roamingu. Po stopniowym obniżeniu pułapów operator telekomunikacyjny może nadal 
pobierać od konsumentów opłaty za usługi roamingowe. Nadszedł czas, aby umożliwić 
konsumentom korzystanie z usług roamingowych na takich samych zasadach, które 
obowiązują w przypadku usług krajowych. Obowiązek ten nie powinien wejść w życie przed 1 
lipca 2016 r., aby nie zaszkodzić realizacji zasady pewności prawa. Przed 1 lipca 2016 r. 
ceny hurtowe powinny zostać jeszcze bardziej obniżone, a stawki za zakańczanie połączeń w 
sieciach ruchomych powinny zostać zharmonizowane w celu stworzenia równych warunków 
działania dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w UE.

Poprawka 331
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r.
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r.
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 



AM\1010616PL.doc 251/265 PE524.526v01-00

PL

dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia. 
Maksymalna opłata detaliczna za 
połączenie zostanie obniżona do 0,19 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. Poczynając od dnia 
1 lipca 2014 r., dostawcy usług roamingu 
nie pobierają od swoich klientów 
korzystających z roamingu żadnych opłat 
z tytułu odebranych połączeń, bez 
uszczerbku dla środków mających 
zapobiegać użytkowaniu usług w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub noszący 
znamiona oszustwa. Bez uszczerbku dla 
art. 19, te maksymalne opłaty detaliczne w 
ramach eurotaryfy usług głosowych 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2017 
r.”

dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,15 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,05 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia. 
Maksymalna opłata detaliczna za 
połączenie zostanie obniżona do 0,1 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r., a maksymalna 
opłata detaliczna za połączenia odebrane 
zostaje obniżona do 0,03 EUR w dniu 1 
lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 19, te 
maksymalne opłaty detaliczne w ramach 
eurotaryfy usług głosowych pozostają 
ważne do dnia 30 czerwca 2017 r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia. 

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia. 
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Maksymalna opłata detaliczna za 
połączenie zostanie obniżona do 0,19 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. Poczynając od dnia 
1 lipca 2014 r., dostawcy usług roamingu 
nie pobierają od swoich klientów 
korzystających z roamingu żadnych opłat 
z tytułu odebranych połączeń, bez 
uszczerbku dla środków mających 
zapobiegać użytkowaniu usług w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub noszący 
znamiona oszustwa. Bez uszczerbku dla 
art. 19, te maksymalne opłaty detaliczne w 
ramach eurotaryfy usług głosowych 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2017 
r.”

Maksymalna opłata detaliczna za 
połączenia zostanie obniżona do 0,19 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. i do 0,15 EUR w 
dniu 1 lipca 2015 r., a maksymalna opłata 
detaliczna za połączenia odebrane zostaje 
obniżona do 0,05 EUR w dniu 1 
lipca 2014 r. i do 0,03 EUR w dniu 1 lipca 
2015 r. Te maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy usług głosowych 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016
r. Poczynając od dnia 1 lipca 2016 r., 
dostawcy usług roamingu nie pobierają od 
swoich klientów korzystających z 
roamingu żadnych opłat z tytułu 
odebranych połączeń, bez uszczerbku dla 
środków mających zapobiegać 
użytkowaniu usług w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem lub noszący znamiona 
oszustwa.”

Or. en

Poprawka 333
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst obowiązujący Poprawka

b) akapit trzeci otrzymuje brzmienie: skreślona
„Każdy dostawca usług roamingu pobiera 
od swoich klientów korzystających z 
roamingu opłaty z tytułu wszelkich 
połączeń realizowanych w roamingu 
regulowanym, do których stosuje się 
eurotaryfę usług głosowych, w oparciu o 
naliczanie sekundowe.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)
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Poprawka 334
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
Dostawca usług roamingu może określić 
minimalną długość pierwszego impulsu, 
nieprzekraczającą 30 sekund, dla połączeń 
wykonywanych, które podlegają 
eurotaryfie usług głosowych. 

„Dostawca usług roamingu nie może 
określić minimalnej długości pierwszego 
impulsu dla połączeń wykonywanych, 
które podlegają eurotaryfie usług 
głosowych.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 335
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5a) skreśla się art. 9 ust. 1;
1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator 
sieci odwiedzanej może pobrać za 
wiadomość SMS w roamingu 
regulowanym, która została zainicjowana 
w sieci odwiedzanej, nie przekracza 0,03 
EUR za wiadomość SMS. Maksymalna 
średnia opłata hurtowa zostaje obniżona 
do 0,02 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. oraz, 
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bez uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,02 EUR do dnia 30 czerwca 
2022 r.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 336
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy SMS, którą dostawca 
usług roamingu może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta 
korzystającego z roamingu, może być 
różna dla różnych wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym, 
lecz nie przekracza 0,09 EUR. Ta 
maksymalna opłata zostaje obniżona do 
0,08 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,06 
EUR w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,06 EUR do dnia 30 czerwca 
2017 r.

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy SMS, którą dostawca 
usług roamingu może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta 
korzystającego z roamingu, może być 
różna dla różnych wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym, 
lecz nie przekracza 0,07 EUR. Ta 
maksymalna opłata zostaje obniżona do 
0,05 EUR w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,05 EUR do dnia 30 czerwca 
2017 r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)
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Poprawka 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy SMS, którą dostawca 
usług roamingu może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta 
korzystającego z roamingu, może być 
różna dla różnych wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym, 
lecz nie przekracza 0,09 EUR. Ta 
maksymalna opłata zostaje obniżona do 
0,08 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,06
EUR w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,06 EUR do dnia 30 czerwca 
2017 r.

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy SMS, którą dostawca 
usług roamingu może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta 
korzystającego z roamingu, może być 
różna dla różnych wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym, 
lecz nie przekracza 0,08 EUR. Ta 
maksymalna opłata zostaje obniżona do
0,06 EUR w dniu 1 lipca 2014 r. i do 0,04
EUR w dniu 1 lipca 2015 r. oraz pozostaje 
na poziomie 0,04 EUR do dnia 30 czerwca 
2016 r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5c) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. „1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
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średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,25 EUR za megabajt 
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,15 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2013 r. 
oraz do 0,05 EUR za megabajt przesłanych 
danych w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych do dnia 30 czerwca 
2022 r.

średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,15 EUR za megabajt 
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2014 r. 
oraz do 0,0050 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2015 r. 
oraz pozostaje na poziomie 0,0050 EUR za 
megabajt przesłanych danych do dnia 30 
czerwca 2022 r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 339
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5c) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,25 EUR za megabajt
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,15 EUR za megabajt 

„1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 10 EUR za gigabajt 
przesłanych danych oraz, bez uszczerbku 
dla art. 19, pozostaje na poziomie 10 EUR 
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przesłanych danych w dniu 1 lipca 2013 r. 
oraz do 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2014 r.
oraz, bez uszczerbku dla art. 19, pozostaje 
na poziomie 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych do dnia 30 czerwca 
2022 r.

za gigabajt przesłanych danych do dnia 30 
czerwca 2022 r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 340
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

5d) art. 13 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2013 r. i do 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt do dnia 30 czerwca 2017 r.”

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 20 EUR za 
wykorzystany gigabajt w dniu 1 lipca 2014 
r. oraz, bez uszczerbku dla art. 19, 
pozostaje na poziomie 20 EUR za 
wykorzystany gigabajt do dnia 30 czerwca 
2017 r.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

5d) art. 13 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2013 r. i do 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt do dnia 30 czerwca 2017 r.”

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,20 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2014 r. i do 0,10 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2015 r. oraz 
pozostaje na poziomie 0,10 EUR za 
wykorzystany megabajt do dnia 30 
czerwca 2016 r.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 8



AM\1010616PL.doc 259/265 PE524.526v01-00

PL

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) w art. 19 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) w ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:
(i) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 31 grudnia 2016 r.”;
(ii) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
oraz alternatywnego systemu 
przewidzianego w art. 4a przyczyniło się 
do rozwoju konkurencji na rynku 
wewnętrznym usług roamingu w takim 
stopniu, że nie ma faktycznie różnicy 
między taryfami roamingowymi i taryfami 
krajowymi;”;
(iii) dodaje się lit. i) w brzmieniu:
„i) zakresu zaobserwowanych zmian 
krajowych cen detalicznych, na które 
wpływ miało stosowanie przez dostawców 
usług roamingu stawek za usługi krajowe 
zarówno do usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego w całej Unii
(jeśli takie zmiany zaobserwowano).
b) w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany:
(i) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli sprawozdanie wykaże, że opcje 
taryfowe, w których stawki opłat 
obowiązujące za usługi krajowe 
stosowane są zarówno w przypadku usług 
krajowych, jak i usług roamingu 
regulowanego, nie są oferowane we 
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wszystkich pakietach usług detalicznych z 
zastrzeżeniem rozsądnego używania przez 
co najmniej jednego dostawcę usług 
roamingu w każdym państwie 
członkowskim, lub że oferta 
alternatywnych dostawców usług 
roamingu nie pozwoliła konsumentom w 
całej Unii uzyskać łatwego dostępu do 
zasadniczo porównywalnych taryf za 
usługi roamingu, Komisja w tym samym 
terminie przedstawia odpowiedniej 
projekty Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, w celu zaradzenia tej sytuacji oraz 
dopilnowania, by taryfy za usługi krajowe 
i roamingowe były identyczne na rynku 
wewnętrznym.”;
(ii) litera d) otrzymuje brzmienie:
„d) w celu zmiany okresu stosowania lub 
obniżenia maksymalnych opłat hurtowych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12, aby 
zapewnić wszystkim dostawcom usług 
roamingu większe możliwości 
udostępnienia w ich pakietach usług 
detalicznych opcji taryfowych z 
zastrzeżeniem rozsądnego używania, w 
których stawki opłat obowiązujące za 
usługi krajowe stosowane są zarówno w 
przypadku usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego, tak jak gdyby z 
tych drugich korzystano w ramach sieci 
macierzystej.”.

Or. en

Poprawka 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) art. 19 otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 19 „Artykuł 19
Przegląd Przegląd

1. Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie do dnia 30 
czerwca 2016 r. Komisja oceni w 
szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. 
Komisja dokona między innymi 
przeglądu:

1. Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
tej sprawie zgodnie z ust. 2 – 6.

1a. Do dnia 30 września 2015 r. Komisja,
po przeprowadzeniu konsultacji 
publicznych, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące zmiany okresu obowiązywania 
lub zmiany poziomu maksymalnych opłat 
hurtowych, o których mowa w art. 7, 9 i 
12. Komisja, po przeprowadzeniu 
konsultacji z BEREC, przedstawi 
odpowiednie wnioski ustawodawcze w 
celu harmonizacji w całej UE stawek za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej do 
dnia 31 grudnia 2015 r.
1b. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja, 
po przeprowadzeniu konsultacji 
publicznych, przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące między innymi następujących 
kwestii:

a) czy konkurencja jest wystarczająco 
rozwinięta, aby uzasadnione było 
wygaśnięcie maksymalnych opłat 
detalicznych;

a) czy konkurencja jest wystarczająco 
rozwinięta, aby uzasadnione było 
wygaśnięcie maksymalnych opłat 
detalicznych;

b) czy konkurencja jest wystarczająca dla 
zniesienia maksymalnych opłat hurtowych;

b) czy konkurencja jest wystarczająca dla 
zniesienia maksymalnych opłat hurtowych;

c) zmian i oczekiwanych przyszłych 
tendencji dotyczących wysokości opłat 
hurtowych i detalicznych z tytułu 
świadczenia klientom korzystającym z 
roamingu usług połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, w 
porównaniu z wysokością opłat za usługi 

c) zmian i oczekiwanych przyszłych 
tendencji dotyczących wysokości opłat 
hurtowych i detalicznych z tytułu 
świadczenia klientom korzystającym z 
roamingu usług połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, w 
porównaniu z wysokością opłat za usługi 
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łączności ruchomej na poziomie krajowym 
w państwach członkowskich, odrębnie dla 
klientów usług abonamentowych i 
klientów usług przedpłaconych, oraz 
jakości i szybkości tych usług;

łączności ruchomej na poziomie krajowym 
w państwach członkowskich, odrębnie dla 
klientów usług abonamentowych i 
klientów usług przedpłaconych, oraz 
jakości i szybkości tych usług;

d) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

d) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

e) zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych, z różnorodności taryf 
i produktów dostępnych dla konsumentów 
o różnych potrzebach w zakresie 
wykonywania połączeń oraz różnicy 
między taryfami roamingowymi a taryfami 
krajowymi, wraz z dostępnością ofert 
przewidujących jednolitą taryfę dla usług 
krajowych i usług roamingu;

e) zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych, z różnorodności taryf 
i produktów dostępnych dla konsumentów 
o różnych potrzebach w zakresie 
wykonywania połączeń oraz różnicy 
między taryfami roamingowymi a taryfami 
krajowymi, wraz z dostępnością ofert 
przewidujących jednolitą taryfę dla usług
krajowych i usług roamingu;

f) stopnia konkurencji na rynku 
detalicznym i hurtowym, a w 
szczególności pozycji rynkowej 
mniejszych, niezależnych lub nowo 
powstałych operatorów, w tym wpływu 
umów komercyjnych na konkurencję oraz 
stopnia wzajemnego połączenia 
operatorów;

f) stopnia konkurencji na rynku 
detalicznym i hurtowym, a w 
szczególności pozycji rynkowej 
mniejszych, niezależnych lub nowo 
powstałych operatorów, w tym wpływu 
umów komercyjnych na konkurencję oraz 
stopnia wzajemnego połączenia 
operatorów;

g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu w 
takim stopniu, że różnica między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi 
zbliżyła się do zera;

g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu w 
takim stopniu, że różnica między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi 
zbliżyła się do zera;

h) stopnia, w jakim poziom pułapów opłat 
hurtowych i maksymalnych opłat 
detalicznych zapewnił odpowiednią 
ochronę przed nadmiernie wysokimi 
cenami dla konsumentów, przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu.

h) stopnia, w jakim poziom pułapów opłat 
hurtowych i maksymalnych opłat 
detalicznych zapewnił odpowiednią 
ochronę przed nadmiernie wysokimi 
cenami dla konsumentów, przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu.

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że 
rozwiązania strukturalne przewidziane w 

2. Jeśli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 2, wykaże, że wymagana jest zmiana 
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niniejszym rozporządzeniu były 
niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu z korzyścią dla wszystkich 
europejskich konsumentów lub że różnice 
między taryfami roamingowymi i taryfami 
krajowymi nie zbliżyły się do zera, 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii i 
tym samym osiągnięcia rynku 
wewnętrznego usług łączności ruchomej, 
na którym ostatecznie nie będzie różnicy 
między taryfami krajowymi i 
roamingowymi. W szczególności Komisja 
sprawdzi, czy konieczne jest:

okresu obowiązywania lub zmiana 
poziomu maksymalnych opłat hurtowych, 
Komisja – do dnia 31 grudnia 2015 r. i po 
przeprowadzeniu konsultacji z BEREC –
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie odpowiednie wnioski w celu 
rozwiązania tej kwestii.

a) określenie dodatkowych rozwiązań 
technicznych i strukturalnych;

Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 3, wykaże, że rozwiązania 
strukturalne przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu były niewystarczające do 
celów wspierania konkurencji na rynku 
wewnętrznym usług roamingu z korzyścią 
dla wszystkich europejskich konsumentów 
lub że różnice między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi nie 
zbliżyły się do zera, Komisja – do dnia 31 
grudnia 2015 r. – przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii i 
tym samym osiągnięcia rynku 
wewnętrznego usług łączności ruchomej, 
na którym ostatecznie nie będzie różnicy 
między taryfami krajowymi i 
roamingowymi.

b) zmodyfikowanie rozwiązań 
strukturalnych;
c) przedłużenie obowiązywania i 
ewentualna zmiana poziomu 
maksymalnych opłat detalicznych 
przewidzianych w art. 8, 10 i 13;
d) zmiana okresu obowiązywania lub 
zmiana poziomu maksymalnych opłat 
hurtowych przewidzianych w art. 7, 9 i 12;
e) wprowadzenie wszelkich innych 
niezbędnych wymogów, w tym w zakresie 
braku rozróżnienia taryf roamingowych i 
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krajowych.
3. Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja przedstawia 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Każde sprawozdanie 
zawiera podsumowanie monitorowania 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępu w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa w 
ust. 1 i 2.

3. Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja przedstawia 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Każde sprawozdanie 
zawiera podsumowanie monitorowania 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępu w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa w 
ust. 2 i 3.

4. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa 
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.

4. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa 
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.

BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.”

BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 344
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 i 30 stosuje się od dnia 1 lipca 2016 
r.

skreślony

Or. en

Poprawka 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MINIMALNE PARAMETRY 
EUROPEJSKICH PRODUKTÓW 
ŁĄCZNOŚCI O ZAPEWNIONEJ 
JAKOŚCI USŁUG (ASQ)

skreślony

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;
- transmisję treści audiowizualnych; oraz
- aplikacje krytyczne z punktu widzenia 
danych. 

Or. de


