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Poprawka 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Nie można uznać, że istnieje jednolity 
rynek usług telekomunikacyjnych w 
sytuacji, gdy występują znaczne różnice 
pomiędzy cenami za usługi krajowe i te 
realizowane w roamingu; w związku z tym 
ostatecznym celem niniejszego 
rozporządzenia powinno być 
wyeliminowanie wszystkich opłat za 
usługi roamingu i ustanowienie tym 
samym ogólnounijnego rynku łączności 
ruchomej.

Or. en

Poprawka 31
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Nie można uznać, że istnieje jednolity 
rynek usług telekomunikacyjnych w 
sytuacji, gdy występują znaczne różnice 
pomiędzy cenami za usługi krajowe i te 
realizowane w roamingu; w związku z tym 
ostatecznym celem niniejszego 
rozporządzenia powinno być 
wyeliminowanie wszystkich opłat za 
usługi roamingu i ustanowienie tym 
samym ogólnounijnego rynku łączności 
ruchomej.

Or. en
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Poprawka 32
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Cel zmniejszenia różnicy pomiędzy 
stawkami stosowanymi w łączności 
krajowej i w roamingu w taki sposób, aby 
do 2015 r. zbliżyć się do poziomu 
zerowego, został zaproponowany przez 
Komisję w ramach analizy porównawczej 
2011–2015, a następnie zatwierdzony 
przez państwa członkowskie UE w 
listopadzie 2009 r.1. Cel ten został także 
zawarty w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Europejska agenda 
cyfrowa”2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM (2010)0245.

Or. en

Poprawka 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Wyższe taryfy krajowe za połączenia, 
usługi SMS i transmisję danych (w tym 
taryfy wiążące dla krajów innych niż kraj 
macierzysty) w porównaniu do taryf 
roamingowych są dla konsumenta 
niekorzystne i powodują zakłócenia na 
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rynku; w związku z tym od 2012 r. taryfy 
krajowe nie powinny przekraczać progów 
ceny detalicznej ustalonych dla taryf 
roamingowych.

Or. en

Poprawka 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W celu utworzenia jednolitego rynku 
usług telekomunikacyjnych wszystkie 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne 
należące do tej samej grupy należy 
zachęcać do łączenia swoich licencji 
krajowych, którymi będzie zarządzał jeden 
operator europejski; w przyszłości 
istniejące licencje telekomunikacyjne oraz 
nowe licencje na obsługę sieci ruchomej 
powinny obejmować całe terytorium 
europejskie, a nie tylko poszczególne 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 35
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr
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Poprawka 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Brak konkurencji na rynku usług 
roamingu utrudnia rozwój jednolitego 
rynku usług telekomunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Wysoki poziom cen za usługi 
roamingu jest dla obywateli poważną 
przeszkodą utrudniającą studiowanie lub 
pracę w innym kraju niż rodzime państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 38
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dane dotyczące zmian cen usług 
głosowych, usług SMS i usług transmisji 

(16) Dane dotyczące zmian cen usług 
głosowych, usług SMS i usług transmisji 
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danych w roamingu ogólnounijnym od 
czasu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 717/2007 i 
zmieniającego go rozporządzenia (WE) nr 
544/2009, w tym w szczególności dane 
gromadzone przez krajowe organy 
regulacyjne, przekazywane co kwartał za 
pośrednictwem BEREC, nie są 
wystarczająco przekonujące, aby 
wskazywać, że konkurencja na rynku 
detalicznym lub hurtowym znacząco się 
zwiększyła i że prawdopodobne jest jej 
utrzymanie po czerwcu 2012 r. bez 
przyjęcia środków regulacyjnych. Dane te 
wskazują, że ceny detaliczne i hurtowe w 
dalszym ciągu utrzymują się na poziomie 
lub są zbliżone do kwot określonych 
rozporządzeniem (WE) nr 717/2007, 
zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009, a konkurencja poniżej tych 
limitów jest bardzo ograniczona.

danych w roamingu ogólnounijnym od 
czasu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 717/2007 i 
zmieniającego go rozporządzenia (WE) nr 
544/2009, w tym w szczególności dane 
gromadzone przez krajowe organy 
regulacyjne, przekazywane co kwartał za 
pośrednictwem BEREC, nie są 
wystarczająco przekonujące, aby 
wskazywać, że konkurencja na rynku 
detalicznym lub hurtowym znacząco się 
zwiększyła i że prawdopodobne jest jej 
utrzymanie po czerwcu 2012 r. bez 
przyjęcia środków regulacyjnych. Dane te 
wskazują, że ceny detaliczne i hurtowe w 
dalszym ciągu utrzymują się na poziomie 
lub są zbliżone do kwot określonych 
rozporządzeniem (WE) nr 717/2007, 
zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009, a konkurencja poniżej tych 
limitów jest bardzo ograniczona, co 
prowadzi do nadmiernych zysków dla 
operatorów kosztem konsumentów 
europejskich.

Or. nl

Poprawka 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dane dotyczące zmian cen usług 
głosowych, usług SMS i usług transmisji 
danych w roamingu ogólnounijnym od 
czasu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 717/2007 i 
zmieniającego go rozporządzenia (WE) nr 
544/2009, w tym w szczególności dane 
gromadzone przez krajowe organy 
regulacyjne, przekazywane co kwartał za 
pośrednictwem BEREC, nie są 
wystarczająco przekonujące, aby 

(16) Dane dotyczące zmian cen usług 
głosowych, usług SMS i usług transmisji 
danych w roamingu ogólnounijnym od 
czasu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 717/2007 i 
zmieniającego go rozporządzenia (WE) nr 
544/2009, w tym w szczególności dane 
gromadzone przez krajowe organy 
regulacyjne, przekazywane co kwartał za 
pośrednictwem BEREC, nie są 
wystarczająco przekonujące, aby 
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wskazywać, że konkurencja na rynku 
detalicznym lub hurtowym znacząco się 
zwiększyła i że prawdopodobne jest jej 
utrzymanie po czerwcu 2012 r. bez 
przyjęcia środków regulacyjnych. Dane te 
wskazują, że ceny detaliczne i hurtowe w 
dalszym ciągu utrzymują się na poziomie 
lub są zbliżone do kwot określonych 
rozporządzeniem (WE) nr 717/2007, 
zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009, a konkurencja poniżej tych 
limitów jest bardzo ograniczona.

wskazywać, że konkurencja na rynku 
detalicznym lub hurtowym znacząco się 
zwiększyła i że prawdopodobne jest jej 
utrzymanie po czerwcu 2012 r. bez 
przyjęcia środków regulacyjnych. Dane te 
wskazują, że ceny detaliczne i hurtowe 
nadal są znacznie wyższe od cen 
krajowych i w dalszym ciągu utrzymują 
się na poziomie lub są zbliżone do kwot 
określonych rozporządzeniem (WE) 
nr 717/2007, zmienionym 
rozporządzeniem (WE) nr 544/2009, 
a konkurencja poniżej tych limitów jest 
bardzo ograniczona.

Or. en

Poprawka 40
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku wygaśnięcia w czerwcu 
2012 r. zabezpieczeń regulacyjnych, które 
na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 717/2007, zmienionego 
rozporządzeniem (WE) nr 544/2009, mają 
zastosowanie do ogólnounijnych usług 
w roamingu na poziomie 
hurtowym i detalicznym, istniałoby 
znaczne ryzyko, że brak presji 
konkurencyjnej na rynku usług w roamingu 
oraz chęć operatorów sieci ruchomych do 
maksymalizacji przychodów z roamingu 
doprowadzą do sytuacji, w której ceny 
ogólnounijnych usług roamingu, na 
poziomie detalicznym i hurtowym, nie 
będą odzwierciedlać kosztów związanych 
ze świadczeniem tych usług, zagrażając 
tym samym realizacji 
celów niniejszego rozporządzenia. 

(17) W przypadku wygaśnięcia w czerwcu 
2012 r. zabezpieczeń regulacyjnych, które 
na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 717/2007, zmienionego 
rozporządzeniem (WE) nr 544/2009, mają 
zastosowanie do ogólnounijnych usług 
w roamingu na poziomie 
hurtowym i detalicznym, istniałoby 
znaczne ryzyko, że brak presji 
konkurencyjnej na rynku usług w roamingu 
oraz chęć operatorów sieci ruchomych do 
maksymalizacji przychodów z roamingu 
doprowadzą do sytuacji, w której ceny 
ogólnounijnych usług roamingu, na 
poziomie detalicznym i hurtowym, nie 
będą odzwierciedlać kosztów związanych 
ze świadczeniem tych usług, zagrażając 
tym samym realizacji 
celów niniejszego rozporządzenia. 
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Interwencję regulacyjną na rynku usług 
roamingu w sieciach łączności ruchomej 
należy zatem przedłużyć poza termin 
30 czerwca 2012 r., aby zapewnić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
poprzez umożliwienie zwiększenia 
konkurencji i jednoczesne 
zagwarantowanie konsumentom 
utrzymania korzyści wynikających 
z ochrony przed nadmiernymi 
opłatami w porównaniu 
z konkurencyjnymi cenami krajowymi.

Interwencję regulacyjną na rynku usług 
roamingu w sieciach łączności ruchomej 
należy zatem przedłużyć poza termin 
30 czerwca 2012 r., aby zapewnić 
znaczące obniżenie opłat w celu 
osiągnięcia w 2015 r. – zgodnie z 
europejską agendą cyfrową – jednolitego 
poziomu opłat krajowych i roamingowych.

Or. nl

Poprawka 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Ochrona zasad neutralności i 
otwartości internetu oraz zdolności 
użytkowników końcowych do dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania 
lub korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług powinna zyskać na znaczeniu, 
biorąc pod uwagę to, że roaming odgrywa 
szczególną rolę w rozwoju jednolitego 
rynku cyfrowego.

Or. en

Poprawka 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić rozwój bardziej 
wydajnego i konkurencyjnego rynku usług 
roamingu, nie powinny istnieć 
ograniczenia, które uniemożliwiałyby 
przedsiębiorstwom efektywne 
negocjowanie dostępu hurtowego do celów 
świadczenia usług roamingu. W chwili 
obecnej istnieją jednak przeszkody jeśli 
chodzi o dostęp do takich hurtowych usług 
roamingu ze względu na różnice w pozycji 
negocjacyjnej przedsiębiorstw oraz różnice 
w zakresie posiadanej przez nie 
infrastruktury. Usunięcie tych przeszkód 
ułatwiłoby rozwój alternatywnych i 
innowacyjnych usług roamingu oraz 
poszerzyłoby ofertę dla klientów, 
zwłaszcza ze strony operatorów sieci 
wirtualnych. Ułatwiłoby również rozwój 
usług paneuropejskich.

(18) Aby umożliwić rozwój bardziej 
wydajnego i konkurencyjnego rynku usług 
roamingu, nie powinny istnieć 
ograniczenia, które uniemożliwiałyby 
przedsiębiorstwom efektywne 
negocjowanie dostępu hurtowego do celów 
świadczenia usług roamingu. W chwili 
obecnej istnieją jednak przeszkody jeśli 
chodzi o dostęp do takich hurtowych usług 
roamingu ze względu na różnice w pozycji 
negocjacyjnej przedsiębiorstw oraz różnice 
w zakresie posiadanej przez nie 
infrastruktury. Usunięcie tych przeszkód 
ułatwiłoby rozwój alternatywnych i 
innowacyjnych usług roamingu oraz 
poszerzyłoby ofertę dla klientów. 
Ułatwiłoby również rozwój usług 
paneuropejskich.

Or. en

Poprawka 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy zatem wprowadzić przepisy 
zobowiązujące do uwzględniania 
uzasadnionych wniosków o hurtowy 
dostęp do publicznych sieci łączności 
ruchomej do celów świadczenia usług 
roamingu. Wnioski takie mogą być 
odrzucane wyłącznie w oparciu o 
obiektywne i odpowiednio uzasadnione 
kryteria, które powinny być w każdym 
przypadku ustalane indywidualnie przez 
krajowe organy regulacyjne zgodnie z 
procedurą rozstrzygania sporów, o której 
mowa w art. 17. Aby zapewnić równe 

(19) Należy zatem wprowadzić przepisy 
zobowiązujące do uwzględniania 
uzasadnionych wniosków o hurtowy 
dostęp do publicznych sieci łączności 
ruchomej do celów świadczenia usług 
roamingu. Wnioski takie mogą być 
odrzucane wyłącznie w oparciu o 
obiektywne i odpowiednio uzasadnione 
kryteria, które powinny być w każdym 
przypadku ustalane indywidualnie przez 
krajowe organy regulacyjne zgodnie z 
procedurą rozstrzygania sporów, o której 
mowa w art. 17. Aby zapewnić równe 
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warunki działania, hurtowy dostęp do 
celów świadczenia usług roamingu należy 
zapewniać zgodnie z obowiązkami 
regulacyjnymi określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i mającymi zastosowanie 
na poziomie hurtowym, z uwzględnieniem 
różnych elementów kosztów niezbędnych 
do zapewnienia takiego dostępu. Spójne 
podejście w zakresie regulacji dostępu 
hurtowego do celów świadczenia usług 
roamingu umożliwiłoby uniknięcie 
zakłóceń między państwami 
członkowskimi.

warunki działania, hurtowy dostęp do 
celów świadczenia usług roamingu należy 
zapewniać zgodnie z obowiązkami 
regulacyjnymi określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i mającymi zastosowanie 
na poziomie hurtowym oraz odpowiednimi 
przepisami dyrektywy 2002/19/WE, która 
zawiera przepisy dotyczące 
niedyskryminacji i interoperacyjności, a 
także z uwzględnieniem różnych 
elementów kosztów niezbędnych do 
zapewnienia takiego dostępu. Spójne 
podejście w zakresie regulacji dostępu 
hurtowego do celów świadczenia usług 
roamingu umożliwiłoby uniknięcie 
zakłóceń między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 44
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Usługi łączności ruchomej 
sprzedawane są w pakietach zawierających 
zarówno usługi krajowe, jak i usługi 
roamingu, co ogranicza klientom wybór 
usług roamingu. Pakiety ograniczają 
przejrzystość w odniesieniu do usług 
roamingu, ponieważ porównanie 
poszczególnych elementów wchodzących 
w skład pakietów jest trudne. W rezultacie 
konkurencja między operatorami w 
zakresie usług roamingu wchodzących w 
skład pakietów usług łączności ruchomej 
nie jest jeszcze oczywista. Ułatwienie 
dostępu do roamingu jako do odrębnej 
usługi rozwiązałoby problemy 
strukturalne poprzez podniesienie 

(21) Usługi łączności ruchomej 
sprzedawane są w pakietach zawierających 
zarówno usługi krajowe, jak i usługi 
roamingu, co ogranicza klientom wybór 
usług roamingu. Pakiety ograniczają 
przejrzystość w odniesieniu do usług 
roamingu, ponieważ porównanie 
poszczególnych elementów wchodzących 
w skład pakietów jest trudne. W rezultacie 
konkurencja między operatorami w 
zakresie usług roamingu wchodzących w 
skład pakietów usług łączności ruchomej 
nie jest jeszcze oczywista.
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świadomości konsumentów dotyczącej cen 
roamingu i umożliwienie im oddzielnego 
dokonywania wyboru w odniesieniu do 
usług roamingu, a tym samym 
zwiększyłoby presję konkurencyjną po 
stronie popytu. Działanie to przyczyni się 
więc do sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego europejskich usług 
roamingu.

Or. nl

Uzasadnienie

Zasadniczo nie popiera się odrębnych systemów w odniesieniu do opłat krajowych i 
roamingowych, ponieważ bardzo wysokimi kosztami, które wiążą się z takimi systemami 
(szacuje się je na 300 mln euro), obciążani byliby klienci. Tego rodzaju odrębne systemy nie 
wspierają także przejrzystości. Należy przyjąć taką strategię, zgodnie z którą operatorzy są 
zawsze zobowiązani do zachowania przejrzystości opłat.

Poprawka 45
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, które powinny 
zostać wprowadzone w skoordynowany 
sposób w całej Unii. Konsumenci powinni 
mieć możliwość wyboru innego dostawcy 
usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru i w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.

skreślony

Or. nl



AM\888019PL.doc 13/198 PE478.641v01-00

PL

Poprawka 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, które powinny 
zostać wprowadzone w skoordynowany 
sposób w całej Unii. Konsumenci powinni 
mieć możliwość wyboru innego dostawcy 
usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru i w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, które powinny 
zostać wprowadzone w skoordynowany 
sposób w całej Unii. Konsumenci powinni 
mieć możliwość wyboru innego dostawcy 
usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru, w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług i w krótkim czasie, 
przy czym usługi roamingu powinny być 
świadczone w całej Unii i na takim samym 
poziomie jakości.

Or. en

Poprawka 47
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, które powinny 
zostać wprowadzone w skoordynowany 
sposób w całej Unii. Konsumenci powinni 
mieć możliwość wyboru innego dostawcy 

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej w Unii. Należy 
określić podstawowe zasady dotyczące 
odrębnej sprzedaży usług roamingu, które 
powinny zostać wprowadzone w 
skoordynowany sposób w całej Unii. 
Konsumenci powinni mieć możliwość 
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usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru i w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.

wyboru innego dostawcy usług 
roamingowych bez konieczności zmiany 
numeru i w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest szczegółowe zdefiniowanie obszaru, na którym usługi roamingu 
muszą być oddzielone od pakietów krajowych, tj. na terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka 48
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, które powinny 
zostać wprowadzone w skoordynowany 
sposób w całej Unii. Konsumenci powinni 
mieć możliwość wyboru innego dostawcy 
usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru i w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnego 
świadczenia bezpłatnych usług roamingu, 
które powinny zostać wprowadzone w 
skoordynowany sposób w całej Unii. 
Konsumenci powinni mieć możliwość 
wyboru innego dostawcy usług 
roamingowych bez konieczności zmiany 
numeru i w sposób zapewniający 
interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.
Konsumenci, którzy nie zdecydują się na 
zmianę dostawcy usług roamingu, 
powinni mieć możliwość wyboru opcji 
odliczania opłat za swoje usługi roamingu 
bezpośrednio ze środków przeznaczonych 
na łączność krajową, tak aby opłaty 
przewyższające ich normalną taryfę 
pakietową były im naliczane dopiero po 
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wyczerpaniu ich środków krajowych.

Or. fr

Poprawka 49
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby umożliwić odrębne świadczenie 
usług roamingu od strony technicznej 
oraz aby zapewnić skoordynowany i 
odpowiedni rozwój techniczny niezbędny 
do odrębnej sprzedaży usług roamingu w 
Unii, należy zwiększyć współpracę i 
koordynację między operatorami łączności 
ruchomej. W związku z powyższym należy 
opracować jeszcze bardziej szczegółowe 
wytyczne dotyczące odpowiednich 
podstawowych zasad i metod, aby 
umożliwić szybkie przystosowanie się do 
nowej sytuacji i rozwoju techniki. 
BEREC, w porozumieniu z Komisją i we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
powinien opublikować wytyczne dotyczące 
opracowania technicznych aspektów 
mechanizmu służącego do odrębnej 
sprzedaży usług roamingu. Komisja może 
udzielić europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które 
są konieczne w celu zharmonizowanego 
wdrożenia tego mechanizmu.

skreślony

Or. nl

Poprawka 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby umożliwić odrębne świadczenie 
usług roamingu od strony technicznej oraz 
aby zapewnić skoordynowany i 
odpowiedni rozwój techniczny niezbędny 
do odrębnej sprzedaży usług roamingu w 
Unii, należy zwiększyć współpracę i 
koordynację między operatorami łączności 
ruchomej. W związku z powyższym należy 
opracować jeszcze bardziej szczegółowe 
wytyczne dotyczące odpowiednich 
podstawowych zasad i metod, aby 
umożliwić szybkie przystosowanie się do 
nowej sytuacji i rozwoju techniki. BEREC, 
w porozumieniu z Komisją i we 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
powinien opublikować wytyczne dotyczące 
opracowania technicznych aspektów 
mechanizmu służącego do odrębnej 
sprzedaży usług roamingu. Komisja może 
udzielić europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które są 
konieczne w celu zharmonizowanego 
wdrożenia tego mechanizmu.

(23) Aby umożliwić odrębne świadczenie 
usług roamingu od strony technicznej oraz 
aby zapewnić skoordynowany i 
odpowiedni rozwój techniczny niezbędny 
do odrębnej sprzedaży usług roamingu w 
Unii oraz dostęp do lokalnych usług 
transmisji danych w roamingu, należy 
zwiększyć współpracę i koordynację 
między operatorami łączności ruchomej. W 
związku z powyższym należy opracować 
jeszcze bardziej szczegółowe wytyczne 
dotyczące odpowiednich podstawowych 
zasad i metod, aby umożliwić szybkie 
przystosowanie się do nowej sytuacji i 
rozwoju techniki. BEREC, w 
porozumieniu z Komisją i we współpracy z 
zainteresowanymi stronami, powinien 
opublikować wytyczne dotyczące 
opracowania technicznych aspektów 
mechanizmu służącego do odrębnej 
sprzedaży usług roamingu i zapewnienia 
dostępu do lokalnych usług transmisji 
danych w roamingu. Komisja może 
udzielić europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które są 
konieczne w celu zharmonizowanego 
wdrożenia tego mechanizmu.

Or. en

Poprawka 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Operatorów należy zachęcać do 
szybszego osiągnięcia celów Europejskiej 
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agendy cyfrowej. W szczególności należy 
wspierać osiągnięcie celu polegającego na 
zmniejszeniu różnicy pomiędzy stawkami 
stosowanymi w łączności krajowej i w 
roamingu w taki sposób, aby do 2015 r. 
zbliżyć się do poziomu zerowego. W 
związku z tym operatorów, którzy są 
gotowi do przedstawienia takich ofert 
usług roamingu, które odpowiadają ich 
taryfom krajowym lub są od nich zaledwie 
nieznacznie wyższe, powinno się na 
zachętę zwolnić z obowiązku wdrożenia 
środków strukturalnych związanych z 
odrębną sprzedażą usług roamingu. 
Krajowi regulatorzy usług 
telekomunikacyjnych powinni przyznawać 
tego rodzaju zwolnienia na surowych 
warunkach oraz powinni móc wycofać 
zwolnienie w przypadku niespełnienia 
określonych warunków. Taki system 
umożliwiłby również przedstawianie 
bardziej innowacyjnych ofert, takich jak 
„za usługi roamingu płać tak jak za usługi 
krajowe” lub oferty oparte na 
miesięcznych opłatach, które byłyby 
bardziej przejrzyste dla klientów i nie 
wymagałaby z ich strony jakichkolwiek 
działań.

Or. en

Poprawka 52
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Jeśli chodzi o kontynuację 
tymczasowej regulacji cen, w celu ochrony 
interesów klientów korzystających 
z roamingu obowiązki regulacyjne 
powinny zostać nałożone zarówno na 

(25) Jeśli chodzi o kontynuację 
stopniowego obniżania cen, co powinno 
doprowadzić do osiągnięcia w 2015 r. celu 
określonego w europejskiej agendzie 
cyfrowej dotyczącego ujednolicenia opłat 
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poziomie detalicznym, jak i hurtowym, 
gdyż – jak pokazuje doświadczenie –
obniżenie opłat hurtowych za usługi 
roamingu ogólnounijnego niekoniecznie
musi przekładać się na niższe opłaty 
detaliczne za usługi roamingu z uwagi na 
brak motywacji do podjęcia takiego 
działania. Z drugiej strony działania 
ograniczające poziom cen detalicznych bez 
uwzględnienia kwestii poziomu kosztów 
hurtowych związanych ze świadczeniem 
takich usług mogłyby wiązać się 
z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania ogólnounijnego rynku 
usług roamingu i nie umożliwiłyby 
zwiększenia konkurencji.

krajowych i roamingowych, w celu 
ochrony interesów klientów korzystających 
z roamingu obowiązki regulacyjne 
powinny zostać nałożone zarówno na 
poziomie detalicznym, jak i hurtowym, 
gdyż – jak pokazuje doświadczenie –
obniżenie opłat hurtowych za usługi 
roamingu ogólnounijnego niekoniecznie 
musi przekładać się na niższe opłaty 
detaliczne za usługi roamingu z uwagi na 
brak motywacji do podjęcia takiego 
działania. Z drugiej strony działania 
ograniczające poziom cen detalicznych bez 
uwzględnienia kwestii poziomu kosztów 
hurtowych związanych ze świadczeniem 
takich usług mogłyby wiązać się 
z ryzykiem zaburzenia właściwego 
funkcjonowania ogólnounijnego rynku 
usług roamingu i nie umożliwiłyby 
zwiększenia konkurencji.

Or. nl

Poprawka 53
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dopóki rozwiązania strukturalne nie 
zapewnią wystarczającej konkurencji na 
rynku usług roamingu, najbardziej
skutecznym i proporcjonalnym 
podejściem, mającym na celu regulację 
wysokości cen za połączenia wykonywane 
i odbierane w roamingu na terytorium Unii, 
jest ustanowienie na poziomie Unii 
maksymalnej średniej wysokości opłat za 
minutę połączenia na poziomie hurtowym 
oraz ograniczenie opłat na poziomie 
detalicznym, poprzez zastosowanie 
eurotaryfy wprowadzonej na mocy 

(26) Najbardziej skutecznym 
i proporcjonalnym podejściem, mającym 
na celu regulację wysokości cen za 
połączenia wykonywane i odbierane 
w roamingu na terytorium Unii, jest 
ustanowienie na poziomie Unii 
maksymalnej średniej wysokości opłat za 
minutę połączenia na poziomie hurtowym 
oraz ograniczenie opłat na poziomie 
detalicznym, poprzez zastosowanie 
eurotaryfy wprowadzonej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 717/2007. Średnia 
wysokość opłaty hurtowej powinna 
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rozporządzenia (WE) nr 717/2007. Średnia 
wysokość opłaty hurtowej powinna 
obowiązywać pomiędzy dowolnymi 
dwoma operatorami na terytorium Unii 
w określonym okresie czasu.

obowiązywać pomiędzy dowolnymi 
dwoma operatorami na terytorium Unii 
w określonym okresie czasu.

Or. nl

Poprawka 54
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Tymczasowa eurotaryfa powinna 
zostać określona na poziomie ochronnym, 
który zapewnia operatorom wystarczającą 
marżę i zachęca ich do wprowadzenia 
konkurencyjnych ofert roamingu po 
niższych stawkach, zapewniając przy tym
utrzymanie dotychczasowych korzyści dla 
konsumentów w przejściowym okresie 
wdrażania rozwiązań strukturalnych. W 
okresie tym operatorzy powinni aktywnie, 
bezpłatnie oraz w jasny i przejrzysty 
sposób proponować eurotaryfę wszystkim 
swoim klientom korzystającym z usług 
roamingu.

(27) Tymczasowa eurotaryfa powinna 
stopniowo doprowadzić do ujednolicenia 
w roku 2015 r. opłat krajowych i 
roamingowych, jednocześnie 
pozostawiając operatorom wystarczającą 
marżę umożliwiającą utrzymanie 
dotychczasowych korzyści dla 
konsumentów w przejściowym okresie 
wdrażania rozwiązań strukturalnych. W 
okresie tym operatorzy powinni aktywnie, 
bezpłatnie oraz w jasny i przejrzysty 
sposób proponować eurotaryfę wszystkim 
swoim klientom korzystającym z usług 
roamingu.

Or. nl

Poprawka 55
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Tymczasowa eurotaryfa, 
jaką należy zaoferować klientom powinna 

(28) Tymczasowa eurotaryfa, 
jaką należy zaoferować klientom powinna 
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dopuszczać odpowiednią marżę 
w odniesieniu do hurtowych kosztów 
świadczenia usługi roamingu, przy 
jednoczesnym pozostawieniu operatorom 
swobody konkurowania poprzez 
różnicowanie ofert i przystosowanie 
struktur taryfowych do warunków 
rynkowych oraz preferencji konsumentów. 
Progi ochronne, które należy ustalić na 
takich poziomach, aby nie miały 
negatywnego wpływu na korzyści 
wynikające dla konkurencji z rozwiązań 
strukturalnych, mogą zostać zniesione po 
tym, jak rozwiązania strukturalne zaczną 
przynosić klientom konkretne korzyści. 
Podejście to nie powinno mieć 
zastosowania w odniesieniu do usług 
o wartości dodanej.

dopuszczać odpowiednią marżę 
w odniesieniu do hurtowych kosztów 
świadczenia usługi roamingu, przy 
jednoczesnym pozostawieniu operatorom 
swobody konkurowania poprzez 
różnicowanie ofert i przystosowanie 
struktur taryfowych do warunków 
rynkowych oraz preferencji konsumentów. 
Celem progów ochronnych powinien być 
wpływ rozwiązań strukturalnych na 
konkurencję, co ostatecznie powinno 
przynieść korzyści klientom; z tego 
względu różnica pomiędzy progami 
detalicznymi i hurtowymi powinna 
umożliwiać wejście na rynek nowym
konkurentom. Progi te mogą zostać 
zniesione po tym, jak rozwiązania 
strukturalne zaczną przynosić klientom 
konkretne korzyści. Podejście to nie 
powinno mieć zastosowania w odniesieniu 
do usług o wartości dodanej.

Or. en

Uzasadnienie

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej w swojej ostatniej opinii (z lipca 
2011 r.) stwierdził, że progi ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają 
zapewnić wystarczający margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi 
umożliwiający wejście konkurencyjnych firm na ten rynek. Przyczyniłoby się to do 
promowania konkurencji i, w rezultacie, do korzystniejszych cen dla konsumentów. 

Poprawka 56
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów 
ochronnych wszystkim klientom powinna 
przysługiwać, bez dodatkowych opłat lub 
warunków, możliwość wyboru prostej 

(32) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów ochronnych, 
którego koniec przypada na 2015 r. i w 
trakcie którego opłaty roamingowe mogą 
być tymczasowo wyższe od opłat 
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taryfy za roaming nieprzekraczającej 
stawek regulowanych. Rozsądna różnica 
pomiędzy kosztami hurtowymi i cenami 
detalicznymi powinna umożliwiać 
operatorom pokrycie wszystkich 
poszczególnych kosztów roamingu, jakie 
ponoszą na poziomie detalicznym, w tym 
odpowiedniego udziału w kosztach 
marketingowych i kosztach 
dofinansowania urządzeń telefonicznych, 
oraz umożliwiać im osiąganie 
odpowiedniego zysku. 
Tymczasowa eurotaryfa jest właściwym 
środkiem zapewniającym zarówno ochronę 
konsumentów, jak i elastyczność dla 
operatora. Maksymalne poziomy 
eurotaryfy powinny być corocznie 
obniżane analogicznie do obniżek opłat 
hurtowych.

krajowych, wszystkim klientom powinna 
przysługiwać, bez dodatkowych opłat lub 
warunków, możliwość wyboru prostej 
taryfy za roaming nieprzekraczającej 
stawek regulowanych. Rozsądna różnica 
pomiędzy kosztami hurtowymi i cenami 
detalicznymi powinna umożliwiać 
operatorom pokrycie wszystkich 
poszczególnych kosztów roamingu, jakie 
ponoszą na poziomie detalicznym, w tym 
odpowiedniego udziału w kosztach 
marketingowych i kosztach 
dofinansowania urządzeń telefonicznych, 
oraz umożliwiać im osiąganie 
odpowiedniego zysku. 
Tymczasowa eurotaryfa jest właściwym 
środkiem zapewniającym zarówno ochronę 
konsumentów, jak i elastyczność dla 
operatora. Maksymalne poziomy 
eurotaryfy powinny być corocznie 
obniżane analogicznie do obniżek opłat 
hurtowych o taką kwotę, która umożliwi 
ich zbliżenie do opłat krajowych w 2015 r.

Or. nl

Poprawka 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów ochronnych nowi 
klienci korzystający z roamingu powinni 
być w pełni informowani o rodzajach taryf 
roamingowych na terytorium Unii, w tym 
taryf zgodnych z eurotaryfą tymczasową. 
Obecni klienci korzystający z roamingu 
powinni mieć możliwość dokonania 
w określonym terminie wyboru nowej 
taryfy zgodnej z eurotaryfą tymczasową 
lub innej taryfy. W odniesieniu do 
obecnych klientów korzystających z usług 

(33) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów ochronnych nowi 
klienci korzystający z roamingu powinni 
być w pełni oraz w sposób jasny i 
zrozumiały informowani o rodzajach taryf 
roamingowych na terytorium Unii, w tym 
taryf zgodnych z eurotaryfą tymczasową. 
Obecni klienci korzystający z roamingu 
powinni mieć możliwość dokonania 
w określonym terminie wyboru nowej 
taryfy zgodnej z eurotaryfą tymczasową 
lub innej taryfy. W odniesieniu do 



PE478.641v01-00 22/198 AM\888019PL.doc

PL

roamingu, którzy nie dokonali wyboru 
w określonym terminie, należy dokonać 
rozróżnienia pomiędzy osobami, które
zdecydowały się na określoną taryfę 
roamingową lub pakiet przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia, a tymi 
klientami, którzy tego nie zrobili. Klienci, 
którzy nie dokonali takiego wyboru, 
powinni zostać automatycznie objęci taryfą 
zgodną z niniejszym rozporządzeniem. 
Klienci korzystający już ze specjalnych 
taryf lub pakietów roamingowych, które 
odpowiadają ich indywidualnym 
wymogom i które wybrali na tej podstawie, 
powinni zachować uprzednio wybrane 
taryfy lub pakiety, jeżeli po otrzymaniu 
przypomnienia informującego o warunkach 
ich dotychczasowej taryfy w określonym 
terminie nie zadeklarują chęci jej zmiany. 
Wspomniane specjalne taryfy lub pakiety 
roamingowe mogą obejmować na przykład 
ryczałtowe stawki za roaming, taryfy 
indywidualne, taryfy z dodatkową stałą 
opłatą roamingową, taryfy z opłatą za 
minutę połączenia niższą niż maksymalna 
eurotaryfa lub taryfy z opłatą za 
zainicjowanie połączenia.

obecnych klientów korzystających z usług 
roamingu, którzy nie dokonali wyboru 
w określonym terminie, należy dokonać 
rozróżnienia pomiędzy osobami, które 
zdecydowały się na określoną taryfę 
roamingową lub pakiet przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia, a tymi 
klientami, którzy tego nie zrobili. Klienci, 
którzy nie dokonali takiego wyboru, 
powinni zostać automatycznie objęci taryfą 
zgodną z niniejszym rozporządzeniem. 
Klienci korzystający już ze specjalnych 
taryf lub pakietów roamingowych, które 
odpowiadają ich indywidualnym 
wymogom i które wybrali na tej podstawie, 
powinni zachować uprzednio wybrane 
taryfy lub pakiety, jeżeli po otrzymaniu 
przypomnienia informującego o warunkach 
ich dotychczasowej taryfy w określonym 
terminie nie zadeklarują chęci jej zmiany. 
Wspomniane specjalne taryfy lub pakiety 
roamingowe mogą obejmować na przykład 
ryczałtowe stawki za roaming, taryfy 
indywidualne, taryfy z dodatkową stałą 
opłatą roamingową, taryfy z opłatą za 
minutę połączenia niższą niż maksymalna 
eurotaryfa lub taryfy z opłatą za 
zainicjowanie połączenia.

Or. en

Poprawka 58
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów ochronnych nowi 
klienci korzystający z roamingu powinni 
być w pełni informowani o rodzajach taryf 
roamingowych na terytorium Unii, w tym 

(33) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów ochronnych nowi 
klienci korzystający z roamingu powinni 
być w pełni informowani o rodzajach taryf 
roamingowych na terytorium Unii, w tym 
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taryf zgodnych z eurotaryfą tymczasową. 
Obecni klienci korzystający z roamingu 
powinni mieć możliwość dokonania 
w określonym terminie wyboru nowej 
taryfy zgodnej 
z eurotaryfą tymczasową lub innej taryfy. 
W odniesieniu do obecnych klientów 
korzystających z usług roamingu, którzy 
nie dokonali wyboru w określonym 
terminie, należy dokonać rozróżnienia 
pomiędzy osobami, które zdecydowały się 
na określoną taryfę roamingową lub pakiet 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, a tymi klientami, którzy 
tego nie zrobili. Klienci, którzy nie 
dokonali takiego wyboru, powinni zostać 
automatycznie objęci taryfą zgodną 
z niniejszym rozporządzeniem. Klienci 
korzystający już ze specjalnych taryf lub 
pakietów roamingowych, które 
odpowiadają ich indywidualnym 
wymogom i które wybrali na tej podstawie, 
powinni zachować uprzednio wybrane 
taryfy lub pakiety, jeżeli po otrzymaniu 
przypomnienia informującego o warunkach 
ich dotychczasowej taryfy w określonym 
terminie nie zadeklarują chęci jej zmiany. 
Wspomniane specjalne taryfy lub pakiety 
roamingowe mogą obejmować na przykład 
ryczałtowe stawki za roaming, taryfy 
indywidualne, taryfy z dodatkową stałą 
opłatą roamingową, taryfy z opłatą za 
minutę połączenia niższą niż maksymalna 
eurotaryfa lub taryfy z opłatą za 
zainicjowanie połączenia.

taryf zgodnych z eurotaryfą tymczasową. 
Obecni klienci korzystający z roamingu 
powinni mieć możliwość dokonania 
w określonym terminie wyboru nowej 
taryfy zgodnej 
z eurotaryfą tymczasową lub innej taryfy. 
W odniesieniu do obecnych klientów 
korzystających z usług roamingu, którzy 
nie dokonali wyboru w określonym 
terminie, należy dokonać rozróżnienia 
pomiędzy osobami, które zdecydowały się 
na określoną taryfę roamingową lub pakiet 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, a tymi klientami, którzy 
tego nie zrobili. Klienci, którzy nie 
dokonali takiego wyboru, powinni zostać 
automatycznie objęci taryfą zgodną 
z niniejszym rozporządzeniem. Klienci 
korzystający już ze specjalnych taryf lub 
pakietów roamingowych, które 
odpowiadają ich indywidualnym 
wymogom i które wybrali na tej podstawie, 
powinni zachować uprzednio wybrane 
taryfy lub pakiety, jeżeli po otrzymaniu 
przypomnienia informującego o warunkach 
ich dotychczasowej taryfy i o 
obowiązujących eurotaryfach
poinformują operatora o swoim wyborze. 
Wspomniane specjalne taryfy lub pakiety 
roamingowe mogą obejmować na przykład 
ryczałtowe stawki za roaming, taryfy 
indywidualne, taryfy z dodatkową stałą 
opłatą roamingową, taryfy z opłatą za 
minutę połączenia niższą niż maksymalna 
eurotaryfa lub taryfy z opłatą za 
zainicjowanie połączenia.

Or. fr

Poprawka 59
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Mając na uwadze, że niniejsze 
rozporządzenie stanowi, iż dyrektywy 
ustanawiające ramy regulacyjne łączności 
elektronicznej z 2002 r. nie naruszają 
jakichkolwiek szczególnych środków 
przyjętych na potrzeby regulacji opłat 
w roamingu ogólnounijnym za połączenia 
głosowe w sieci ruchomej oraz 
uwzględniając, że operatorzy świadczący 
usługi roamingu ogólnounijnego mogą być 
zobowiązani niniejszym rozporządzeniem 
do zmiany swoich detalicznych taryf 
roamingowych w celu ich dostosowania do 
wymogów niniejszego rozporządzenia, 
zmiany te nie powinny skutkować 
możliwością skorzystania przez klientów 
z prawa do odstąpienia od umowy 
o świadczenie usług telefonii ruchomej 
przysługującego im na mocy przepisów 
krajowych transponujących ramy 
regulacyjne łączności elektronicznej 
z 2002 r.

(34) Mając na uwadze, że niniejsze 
rozporządzenie stanowi, iż dyrektywy 
ustanawiające ramy regulacyjne łączności 
elektronicznej z 2002 r. nie naruszają 
jakichkolwiek szczególnych środków 
przyjętych na potrzeby regulacji opłat 
w roamingu ogólnounijnym za połączenia 
głosowe w sieci ruchomej oraz 
uwzględniając, że operatorzy świadczący 
usługi roamingu ogólnounijnego mogą być 
zobowiązani niniejszym rozporządzeniem 
do zmiany swoich detalicznych taryf 
roamingowych w celu ich dostosowania do 
wymogów niniejszego rozporządzenia, 
zmiany te nie powinny skutkować 
możliwością skorzystania przez klientów 
z prawa do odstąpienia od umowy 
o świadczenie usług telefonii ruchomej 
przysługującego im na mocy przepisów 
krajowych transponujących ramy 
regulacyjne łączności elektronicznej 
z 2002 r. Podobnie prawo do zmiany 
dostawców usług roamingu pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
mających zastosowanie do usług 
krajowych zgodnie ze zobowiązaniami 
umownymi i regulacyjnymi. 

Or. fr

Uzasadnienie

Prawo do zmiany dostawców usług roamingu nie uprawnia klientów do wycofywania się z 
umów krajowych. Właściwe przepisy krajowe nadal muszą mieć zastosowanie.

Poprawka 60
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Potrzebny jest zatem wspólny zbiór 
zasad dotyczących naliczania impulsów w 
przypadku eurotaryfy na poziomie 
detalicznym w celu dalszego wzmocnienia 
jednolitego rynku i zapewnienia w 
całej Unii jednakowego poziomu ochrony 
konsumentów korzystających z usług 
roamingu ogólnounijnego.

(40) Potrzebny jest zatem wspólny zbiór 
zasad dotyczących naliczania impulsów w 
przypadku eurotaryfy na poziomie 
detalicznym w celu dalszego wzmocnienia 
jednolitego rynku i zapewnienia w 
całej Unii tak samo wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów korzystających z 
usług roamingu ogólnounijnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowy zestaw przepisów musi zapewniać konsumentom w Unii Europejskiej wysoki – a nie 
jedynie jednakowy – poziom ochrony.

Poprawka 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie, z 
zastrzeżeniem jedynie możliwości 
określania, w przypadku połączeń 
wykonywanych, minimalnej długości 
pierwszego impulsu, nieprzekraczającej 
30 sekund. Umożliwi to operatorom 
pokrycie uzasadnionych kosztów 
ustanawiania połączeń oraz zapewni 
swobodę konkurowania za pomocą 
krótszych minimalnych długości 
impulsów. W przypadku połączeń 
odbieranych dopuszczenie minimalnej 
długości pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie. W 
przypadku połączeń odbieranych 
dopuszczenie minimalnej długości 
pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 
ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.
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ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy umożliwiać zastosowania minimalnej długości pierwszego impulsu 
nieprzekraczającej 30 sekund, gdyż tego rodzaju opłaty są nieuzasadnione.

Poprawka 62
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie, z 
zastrzeżeniem jedynie możliwości 
określania, w przypadku połączeń 
wykonywanych, minimalnej długości 
pierwszego impulsu, nieprzekraczającej 
30 sekund. Umożliwi to operatorom 
pokrycie uzasadnionych kosztów 
ustanawiania połączeń oraz zapewni 
swobodę konkurowania za pomocą 
krótszych minimalnych długości 
impulsów. W przypadku połączeń 
odbieranych dopuszczenie minimalnej 
długości pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 
ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie. 
Umożliwi to operatorom pokrycie 
uzasadnionych kosztów ustanawiania 
połączeń oraz zapewni swobodę 
konkurowania za pomocą krótszych 
minimalnych długości impulsów. W 
przypadku połączeń odbieranych 
dopuszczenie minimalnej długości 
pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 
ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.



AM\888019PL.doc 27/198 PE478.641v01-00

PL

zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

Or. nl

Poprawka 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie, z 
zastrzeżeniem jedynie możliwości 
określania, w przypadku połączeń 
wykonywanych, minimalnej długości 
pierwszego impulsu, nieprzekraczającej 
30 sekund. Umożliwi to operatorom 
pokrycie uzasadnionych kosztów 
ustanawiania połączeń oraz zapewni 
swobodę konkurowania za pomocą 
krótszych minimalnych długości 
impulsów. W przypadku połączeń 
odbieranych dopuszczenie minimalnej 
długości pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 
ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie. 
Umożliwi to operatorom pokrycie 
uzasadnionych kosztów ustanawiania 
połączeń oraz zapewni swobodę 
konkurowania za pomocą krótszych 
minimalnych długości impulsów. W 
przypadku połączeń odbieranych 
dopuszczenie minimalnej długości 
pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 
ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

Or. en

Poprawka 64
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat za wszystkie 
połączenia, które podlegają eurotaryfie, z 
zastrzeżeniem jedynie możliwości 
określania, w przypadku połączeń 
wykonywanych, minimalnej długości 
pierwszego impulsu, nieprzekraczającej 
30 sekund. Umożliwi to operatorom 
pokrycie uzasadnionych kosztów 
ustanawiania połączeń oraz zapewni 
swobodę konkurowania za pomocą 
krótszych minimalnych długości 
impulsów. W przypadku połączeń 
odbieranych dopuszczenie minimalnej 
długości pierwszego impulsu nie znajduje 
uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, 
ponieważ koszty hurtowe ustalane są w 
oparciu o naliczanie sekundowe, a 
szczególne koszty ustanowienia połączenia 
uwzględnione są już w stawkach za 
zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 
połączenia realizowane w roamingu 
regulowanym do sekundowego naliczania 
swoim klientom opłat, począwszy od 
pierwszej sekundy, za wszystkie 
połączenia wykonane lub odebrane, które 
podlegają eurotaryfie. 

Or. fr

Poprawka 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Operatorzy powinni przedsięwziąć 
odpowiednie środki w celu dopilnowania, 
aby klienci transgraniczni nie borykali się 
z problemami wynikającymi z ich 
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transgranicznej lokalizacji, takimi jak 
pobieranie opłat roamingowych w 
przypadku gdy nadal znajdują się w 
swoim macierzystym kraju.

Or. en

Poprawka 66
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Dopóki rozwiązanie strukturalne nie 
zapewni wystarczającej konkurencji na 
rynku usług roamingu, najbardziej 
skutecznym i proporcjonalnym podejściem 
do kwestii regulacji poziomu cen na 
poziomie hurtowym w zakresie 
wiadomości SMS w roamingu 
regulowanym jest ustalenie, na poziomie 
unijnym, maksymalnej średniej opłaty za 
wiadomość SMS wysyłaną z sieci 
odwiedzanej. Średnia opłata hurtowa 
powinna mieć zastosowanie do rozliczeń 
pomiędzy dwoma dowolnymi operatorami 
sieci ruchomych w Unii w określonym 
czasie.

(46) Dopóki opłaty krajowe i roamingowe 
nie zostaną ujednolicone w roku 2015 za 
pomocą stopniowych zmian, najbardziej 
skutecznym i proporcjonalnym podejściem 
do kwestii regulacji poziomu cen na 
poziomie hurtowym w zakresie 
wiadomości SMS w roamingu 
regulowanym jest ustalenie, na poziomie 
unijnym, maksymalnej średniej opłaty za 
wiadomość SMS wysyłaną z sieci 
odwiedzanej. Średnia opłata hurtowa 
powinna mieć zastosowanie do rozliczeń 
pomiędzy dwoma dowolnymi operatorami 
sieci ruchomych w Unii w określonym 
czasie.

Or. nl

Poprawka 67
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Dopóki nie zapewnione będzie 
skuteczne funkcjonowanie rozwiązań 
strukturalnych, należy utrzymać 
tymczasową eurotaryfę SMS na poziomie 
ochronnym zapewniającym utrzymanie 
dotychczasowych korzyści dla 
konsumentów i gwarantującym operatorom 
wystarczającą marżę, a zarazem 
odzwierciedlającym w bardziej 
uzasadniony sposób koszty detaliczne.

(50) Dopóki opłaty krajowe i roamingowe 
nie zostaną ujednolicone, co ma nastąpić 
do roku 2015, należy utrzymać 
tymczasową eurotaryfę SMS na poziomie 
ochronnym zapewniającym utrzymanie 
dotychczasowych korzyści dla 
konsumentów i gwarantującym operatorom 
wystarczającą marżę, a zarazem 
odzwierciedlającym w bardziej 
uzasadniony sposób koszty detaliczne.

Or. nl

Poprawka 68
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zgodnie z danymi zgromadzonymi 
przez krajowe organy regulacyjne nadal 
utrzymują się wysokie stawki średnich 
opłat hurtowych za usługi transmisji 
danych w roamingu, pobierane przez 
operatorów sieci odwiedzanej od 
operatorów macierzystych klientów 
korzystających z roamingu, mimo iż te 
hurtowe stawki zdają się wykazywać 
tendencję zniżkową.

(55) Zgodnie z danymi zgromadzonymi 
przez krajowe organy regulacyjne średnie 
opłaty hurtowe za usługi transmisji danych 
w roamingu, pobierane przez operatorów 
sieci odwiedzanej od operatorów 
macierzystych klientów korzystających z 
roamingu nadal są zbyt wysokie, czego nie 
odzwierciedla struktura opłat za usługi 
roamingu, co z kolei prowadzi do 
nadmiernych zysków.

Or. nl

Poprawka 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zgodnie z danymi zgromadzonymi 
przez krajowe organy regulacyjne nadal 
utrzymują się wysokie stawki średnich 
opłat hurtowych za usługi transmisji 
danych w roamingu, pobierane przez 
operatorów sieci odwiedzanej od 
operatorów macierzystych klientów 
korzystających z roamingu, mimo iż te 
hurtowe stawki zdają się wykazywać 
tendencję zniżkową.

(55) Zgodnie z danymi zgromadzonymi 
przez krajowe organy regulacyjne nadal 
utrzymują się wysokie stawki średnich 
opłat hurtowych za usługi transmisji 
danych w roamingu, pobierane przez 
operatorów sieci odwiedzanej od 
operatorów macierzystych klientów 
korzystających z roamingu. Mimo iż te 
hurtowe stawki zdają się wykazywać 
tendencję zniżkową, nadal są zbyt wysokie 
i nieproporcjonalne do faktycznych 
kosztów produkcji.

Or. en

Poprawka 70
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Operatorzy świadczący usługi 
roamingu nie powinni obciążać klienta 
korzystającego z roamingu kosztami 
jakiejkolwiek usługi transmisji danych w 
roamingu regulowanym, dopóki klient ten 
nie wyrazi zgody na świadczenie takiej 
usługi.

(57) Operatorzy świadczący usługi 
roamingu nie powinni obciążać klienta 
korzystającego z roamingu kosztami 
jakiejkolwiek usługi transmisji danych w 
roamingu regulowanym, dopóki klient ten 
nie wyrazi zgody na świadczenie takiej 
usługi. Ponadto klienci, którzy wyrazili 
zgodę na świadczenie takich usług, 
powinni być świadomi, że smartfony mogą 
transmitować dane w roamingu bez ich 
wiedzy. Powinni oni zostać bezpłatnie 
poinformowani, w jaki sposób należy 
zapobiegać takiej transmisji danych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich smartfony łączą się z siecią w celu 
dokonania aktualizacji lub po prostu na potrzeby działania konkretnych aplikacji mobilnych. 
Może to prowadzić do sytuacji, w której klienci otrzymują rachunki telefoniczne wynoszące 
setki euro. Klienci powinni być lepiej chronieni przed takim ryzykiem, a także powinni być 
lepiej informowani o możliwościach zapobiegania jemu.

Poprawka 71
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Podobnie jak w przypadku środków 
regulacyjnych wprowadzonych już w 
odniesieniu do usług połączeń głosowych i 
wiadomości SMS, dopóki rozwiązanie 
strukturalne nie zapewni wystarczającej 
konkurencji, najskuteczniejszym i 
najbardziej proporcjonalnym podejściem w 
zakresie regulacji poziomu cen 
ogólnounijnych detalicznych usług 
transmisji danych w roamingu w okresie 
przejściowym jest wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym operatorzy łączności 
ruchomej zobowiązani są do zaoferowania 
klientom korzystającym z roamingu 
tymczasowej eurotaryfy usług transmisji 
danych, która nie przekracza określonego 
maksymalnego limitu cenowego. 
Eurotaryfę usług transmisji danych należy 
ustalić na poziomie ochronnym, który 
zagwarantuje operatorom wystarczającą 
marżę, zapewniając jednocześnie ochronę 
konsumentów do czasu zapewnienia 
skutecznego funkcjonowania rozwiązania 
strukturalnego i odzwierciedlając w 
bardziej uzasadniony sposób koszty 
detaliczne.

(59) Podobnie jak w przypadku środków 
regulacyjnych wprowadzonych już w 
odniesieniu do usług połączeń głosowych i 
wiadomości SMS, dopóki rozwiązanie 
strukturalne nie zapewni wystarczającej 
konkurencji, najskuteczniejszym i 
najbardziej proporcjonalnym podejściem w 
zakresie regulacji poziomu cen 
ogólnounijnych detalicznych usług 
transmisji danych w roamingu w okresie 
przejściowym jest wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym operatorzy łączności 
ruchomej zobowiązani są do zaoferowania 
klientom korzystającym z roamingu 
tymczasowej eurotaryfy usług transmisji 
danych, która nie przekracza określonego 
maksymalnego limitu cenowego. 
Eurotaryfę usług transmisji danych należy 
ustalić na poziomie ochronnym, który, 
dopóki opłata roamingowa nie zostanie 
dostosowana do opłaty krajowej, co ma 
nastąpić w 2015 r., zagwarantuje 
operatorom wystarczającą marżę w 
stosunku do struktury rzeczywistych 
kosztów, odzwierciedlając w bardziej 
uzasadniony sposób koszty detaliczne.

Or. nl
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Poprawka 72
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Tymczasowa eurotaryfa usług 
transmisji danych, jaka może być 
oferowana klientom korzystającym z 
roamingu, powinna zatem odzwierciedlać 
rozsądną marżę w stosunku do kosztów 
świadczenia usługi transmisji danych w 
roamingu regulowanym, pozostawiając 
jednocześnie operatorom swobodę 
konkurowania dzięki różnicowaniu ich 
ofert oraz dostosowaniu ich struktur 
taryfowych do warunków rynkowych i 
preferencji konsumentów. Próg ochronny, 
który należy ustalić na takim poziomie, 
aby nie miał negatywnego wpływu na 
korzyści dla konkurencji wynikające z 
wprowadzenia rozwiązań strukturalnych, 
może zostać zniesiony po tym, jak 
rozwiązania strukturalne zaczną przynosić 
klientom konkretne korzyści. Podobnie jak 
w przypadku podejścia przyjętego w 
odniesieniu do usług głosowych i SMS w 
roamingu, ze względu na oczekiwane 
zmniejszenie kosztów świadczenia 
detalicznych usług transmisji danych w 
roamingu, maksymalne regulowane opłaty 
w ramach tymczasowej eurotaryfy usług 
transmisji danych powinny być stopniowo 
obniżane.

(60) Tymczasowa eurotaryfa usług 
transmisji danych, jaka może być 
oferowana klientom korzystającym z 
roamingu, powinna zatem odzwierciedlać 
rozsądną marżę w stosunku do kosztów 
świadczenia usługi transmisji danych w 
roamingu regulowanym. Podobnie jak w 
przypadku podejścia przyjętego w 
odniesieniu do usług głosowych i SMS w 
roamingu, ze względu na oczekiwane 
zmniejszenie kosztów świadczenia 
detalicznych usług transmisji danych w 
roamingu, maksymalne regulowane opłaty 
w ramach tymczasowej eurotaryfy usług 
transmisji danych powinny być stopniowo 
obniżane w kierunku ustanowienia 
jednolitej taryfy w 2015 r.

Or. nl

Poprawka 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 64 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) W celu zapewnienia wszystkim 
użytkownikom telefonii ruchomej korzyści 
płynących z niniejszego rozporządzenia, 
tymczasowe wymagania dotyczące cen 
detalicznych powinny mieć zastosowanie 
niezależnie od faktu, czy klient 
korzystający z roamingu korzysta 
u operatora macierzystego z usługi na 
zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi 
abonamentowej, a także niezależnie od 
tego, czy operator macierzysty posiada 
własną sieć, czy jest operatorem 
wirtualnej sieci telefonii ruchomej, czy też 
odsprzedaje usługi połączeń głosowych 
telefonii ruchomej.

(64) W celu zapewnienia wszystkim 
użytkownikom telefonii ruchomej korzyści 
płynących z niniejszego rozporządzenia, 
tymczasowe wymagania dotyczące cen 
detalicznych powinny mieć zastosowanie 
niezależnie od faktu, czy klient 
korzystający z roamingu korzysta 
u operatora macierzystego z usługi na 
zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi 
abonamentowej, a także niezależnie od 
tego, czy operator macierzysty posiada 
własną sieć, czy też odsprzedaje usługi 
połączeń głosowych telefonii ruchomej.

Or. en

Poprawka 74
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Aby zagwarantować, że obowiązki 
regulacyjne dotyczące hurtowych i 
detalicznych opłat za usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych 
świadczone w roamingu nie są stosowane 
dłużej niż jest to konieczne w sytuacji, gdy 
rozwiązania strukturalne zostały w pełni 
wdrożone i gdy nastąpił wystarczający 
rozwój konkurencji, należy ustanowić 
warunki zaprzestania stosowania 
maksymalnych opłat hurtowych i 
detalicznych przed upływem ustalonych 
terminów. Warunki te powinny być oparte 
na wystąpieniu znacznej różnicy między 

skreślony
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progami cenowymi a rzeczywistym 
poziomem cen. Uznaje się, że znaczna 
różnica występuje w sytuacji, gdy średnie 
ceny w Unii osiągnęły 75% progu 
cenowego. W przypadku hurtowych 
progów cenowych kryterium 75% 
powinno opierać się na niezbilansowanym 
ruchu między operatorami, którzy nie 
należą do tej samej grupy. Aby ograniczyć 
zakłócenia między państwami 
członkowskimi, kryterium 75% progu 
ceny detalicznej stosuje się, obliczając na 
poziomie unijnym średnią ze średnich 
krajowych osobno dla każdej z usług 
świadczonych w roamingu (połączenia 
głosowe, wiadomości SMS lub transmisja 
danych).

Or. nl

Uzasadnienie

To, że poziom cenowy określony w przedmiotowym artykule, jest zbyt wysoki, bezustannie 
prowadzi do nadmiernych zysków dla operatorów i nie przyczyni się w wystarczającym 
stopniu do stworzenia pożądanej konkurencji, która musi występować przede wszystkim w 
odniesieniu do usług innowacyjnych oraz zwiększania udziału szybko rozwijającego się rynku 
transmisji danych. W ten sposób sektor ten utraci pozycję na rynku w wyniku zawyżania cen.

Poprawka 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Aby zagwarantować, że obowiązki 
regulacyjne dotyczące hurtowych i 
detalicznych opłat za usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych 
świadczone w roamingu nie są stosowane 
dłużej niż jest to konieczne w sytuacji, gdy 
rozwiązania strukturalne zostały w pełni 
wdrożone i gdy nastąpił wystarczający 
rozwój konkurencji, należy ustanowić 
warunki zaprzestania stosowania 

(65) Aby zagwarantować, że obowiązki 
regulacyjne dotyczące hurtowych i 
detalicznych opłat za usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych 
świadczone w roamingu nie są stosowane 
dłużej niż jest to konieczne w sytuacji, gdy 
rozwiązania strukturalne zostały w pełni 
wdrożone i gdy nastąpił wystarczający 
rozwój konkurencji, należy ustanowić 
warunki zaprzestania stosowania 
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maksymalnych opłat hurtowych i 
detalicznych przed upływem ustalonych 
terminów. Warunki te powinny być oparte 
na wystąpieniu znacznej różnicy między 
progami cenowymi a rzeczywistym 
poziomem cen. Uznaje się, że znaczna 
różnica występuje w sytuacji, gdy średnie 
ceny w Unii osiągnęły 75% progu 
cenowego. W przypadku hurtowych 
progów cenowych kryterium 75% powinno 
opierać się na niezbilansowanym ruchu 
między operatorami, którzy nie należą do 
tej samej grupy. Aby ograniczyć 
zakłócenia między państwami 
członkowskimi, kryterium 75% progu ceny 
detalicznej stosuje się, obliczając na 
poziomie unijnym średnią ze średnich 
krajowych osobno dla każdej z usług 
świadczonych w roamingu (połączenia 
głosowe, wiadomości SMS lub transmisja 
danych).

maksymalnych opłat hurtowych i 
detalicznych przed upływem ustalonych 
terminów. Warunki te powinny być oparte 
na wystąpieniu znacznej różnicy między 
progami cenowymi a rzeczywistym 
poziomem cen. Uznaje się, że znaczna 
różnica występuje w sytuacji, gdy średnie 
ceny w Unii osiągnęły 50% progu 
cenowego. W przypadku hurtowych 
progów cenowych kryterium 50% powinno 
opierać się na niezbilansowanym ruchu 
między operatorami, którzy nie należą do 
tej samej grupy. Aby ograniczyć 
zakłócenia między państwami 
członkowskimi, kryterium 50% progu ceny 
detalicznej stosuje się, obliczając na 
poziomie unijnym średnią ze średnich 
krajowych osobno dla każdej z usług 
świadczonych w roamingu (połączenia 
głosowe, wiadomości SMS lub transmisja 
danych).

Or. en

Poprawka 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
regulowanych połączeń w roamingu na 
terytorium Unii oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii ruchomej powinni umożliwić 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
łatwe uzyskanie bezpłatnych informacji 
o wysokości opłat roamingowych, jakie 
obowiązują ich przy wykonywaniu lub 
odbieraniu połączeń głosowych 

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
połączeń w roamingu zarówno na 
terytorium Unii, jak i poza nim, oraz aby 
pomóc klientom korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii ruchomej powinni umożliwić 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
łatwe uzyskanie bezpłatnych informacji 
o wysokości opłat roamingowych, jakie 
obowiązują ich przy wykonywaniu lub 
odbieraniu połączeń głosowych 
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w odwiedzanym państwie członkowskim. 
Operatorzy powinni ponadto udzielać 
swoim klientom, na ich wniosek 
i nieodpłatnie, dodatkowych informacji 
o opłatach za minutę połączenia lub 
jednostkę transmisji danych (wraz 
z podatkiem VAT) za wykonywanie lub 
odbieranie połączeń głosowych, a także za 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, 
MMS i innych dostępnych usług transmisji 
danych w odwiedzanym państwie 
członkowskim. Ze względu na fakt, iż 
niektóre grupy klientów mogą być dobrze 
poinformowane o opłatach za usługi 
roamingu, operatorzy powinni zapewnić 
możliwość zrezygnowania w prosty sposób 
z tej automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej.

w odwiedzanym kraju. Operatorzy 
powinni ponadto udzielać swoim klientom, 
na ich wniosek i nieodpłatnie, 
dodatkowych informacji o opłatach za 
minutę połączenia lub jednostkę transmisji 
danych (wraz z podatkiem VAT) za 
wykonywanie lub odbieranie połączeń 
głosowych, a także za wysyłanie 
i odbieranie wiadomości SMS, MMS 
i innych dostępnych usług transmisji 
danych w odwiedzanych krajach. Ze 
względu na fakt, iż niektóre grupy klientów 
mogą być dobrze poinformowane o 
opłatach za usługi roamingu, operatorzy 
powinni zapewnić możliwość 
zrezygnowania w prosty sposób z tej 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości powinny być również stosowane do usług roamingu poza Unią.

Poprawka 77
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
regulowanych połączeń w roamingu na 
terytorium Unii oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii ruchomej powinni umożliwić 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
łatwe uzyskanie bezpłatnych informacji 
o wysokości opłat roamingowych, jakie 

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie
regulowanych połączeń w roamingu na 
terytorium Unii oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii ruchomej powinni umożliwić 
swoim klientom korzystającym z 
roamingu łatwe uzyskanie bezpłatnych 
informacji o wysokości opłat 
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obowiązują ich przy wykonywaniu lub 
odbieraniu połączeń głosowych 
w odwiedzanym państwie członkowskim. 
Operatorzy powinni ponadto udzielać 
swoim klientom, na ich wniosek 
i nieodpłatnie, dodatkowych informacji 
o opłatach za minutę połączenia lub 
jednostkę transmisji danych (wraz 
z podatkiem VAT) za wykonywanie lub 
odbieranie połączeń głosowych, a także za 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, 
MMS i innych dostępnych usług transmisji 
danych w odwiedzanym państwie 
członkowskim. Ze względu na fakt, iż 
niektóre grupy klientów mogą być dobrze 
poinformowane o opłatach za usługi 
roamingu, operatorzy powinni zapewnić 
możliwość zrezygnowania w prosty sposób 
z tej automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej.

roamingowych, jakie obowiązują ich przy 
wykonywaniu lub odbieraniu połączeń 
głosowych w odwiedzanym państwie 
członkowskim. Operatorzy powinni 
ponadto udzielać swoim klientom, na ich 
wniosek i nieodpłatnie, dodatkowych 
informacji o opłatach za minutę połączenia 
lub jednostkę transmisji danych (wraz 
z podatkiem VAT) za wykonywanie lub 
odbieranie połączeń głosowych, a także za 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, 
MMS i innych dostępnych usług transmisji 
danych w odwiedzanym państwie 
członkowskim. Ze względu na fakt, iż 
niektóre grupy klientów mogą być dobrze 
poinformowane o opłatach za usługi 
roamingu, operatorzy powinni zapewnić 
możliwość zrezygnowania w prosty sposób 
z tej automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej. Możliwość rezygnacji 
powinna jednak dotyczyć wyłącznie 
odwiedzanego państwa członkowskiego i 
nie powinna być automatycznie stosowana 
w całej Unii Europejskiej, chyba że klient 
wyraźnie sobie tego zażyczył.

Or. fr

Poprawka 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Zapewnienie przejrzystości wymaga, 
by operatorzy byli zobowiązani do 
udzielania informacji o wysokości opłat 
roamingowych, w szczególności 
o wysokości eurotaryfy i – o ile ją oferują –
całościowej stawki ryczałtowej, przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości opłat roamingowych. 

(68) Zapewnienie przejrzystości wymaga, 
by operatorzy byli zobowiązani do 
udzielania informacji o wysokości opłat 
roamingowych, w szczególności 
o wysokości eurotaryfy i – o ile ją oferują –
całościowej stawki ryczałtowej, przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości opłat roamingowych. 
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Operatorzy macierzyści powinni udzielać 
informacji o opłatach roamingowych za 
pomocą odpowiednich środków, takich jak 
faktury, Internet, reklama telewizyjna lub 
przesyłki reklamowe. Operatorzy 
macierzyści powinni zapewnić, by wszyscy 
ich klienci korzystający z roamingu mieli 
świadomość możliwości skorzystania 
z taryf regulowanych w danym 
okresie i powinni poinformować klientów 
w jasny i bezstronny sposób o warunkach 
eurotaryfy oraz o prawie do skorzystania 
z niej oraz do jej zmiany na inną.

Operatorzy macierzyści powinni udzielać 
informacji o opłatach roamingowych za 
pomocą odpowiednich środków, takich jak 
faktury, Internet, reklama telewizyjna lub 
przesyłki reklamowe. Wszystkie 
informacje i oferty odnoszące się do cen i 
charakterystyki usługi powinny być 
przedstawione w jasnej, zrozumiałej, 
umożliwiającej porównanie i przejrzystej 
formie. Reklamowanie ofert usług 
roamingu i ich sprzedaż klientom powinny 
być w pełni zgodne z przepisami 
dotyczącymi ochrony konsumentów, a w 
szczególności z dyrektywą 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym („dyrektywa o 
nieuczciwych praktykach handlowych”)1.
Operatorzy macierzyści powinni zapewnić, 
by wszyscy ich klienci korzystający 
z roamingu mieli świadomość możliwości 
skorzystania z taryf regulowanych w 
danym okresie i powinni poinformować 
klientów w jasny i bezstronny sposób 
o warunkach eurotaryfy oraz o prawie do 
skorzystania z niej oraz do jej zmiany na 
inną.

_____________
1 Dz.U. L 149 z 1.6.2005, s. 22.

Or. en

Poprawka 79
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Zapewnienie przejrzystości wymaga, 
by operatorzy byli zobowiązani do 

(68) Zapewnienie przejrzystości wymaga, 
by operatorzy byli zobowiązani do 
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udzielania informacji o wysokości opłat 
roamingowych, w szczególności 
o wysokości eurotaryfy i – o ile ją oferują –
całościowej stawki ryczałtowej, przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości opłat roamingowych. 
Operatorzy macierzyści powinni udzielać 
informacji o opłatach roamingowych za 
pomocą odpowiednich środków, takich jak 
faktury, Internet, reklama telewizyjna lub 
przesyłki reklamowe. Operatorzy 
macierzyści powinni zapewnić, by wszyscy 
ich klienci korzystający z roamingu mieli 
świadomość możliwości skorzystania 
z taryf regulowanych w danym 
okresie i powinni poinformować klientów 
w jasny i bezstronny sposób o warunkach 
eurotaryfy oraz o prawie do skorzystania 
z niej oraz do jej zmiany na inną.

udzielania informacji o wysokości opłat 
roamingowych, w szczególności 
o wysokości eurotaryfy i – o ile ją oferują –
całościowej stawki ryczałtowej, przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości opłat roamingowych. 
Operatorzy macierzyści powinni udzielać 
informacji o opłatach roamingowych za 
pomocą odpowiednich środków, takich jak 
faktury, Internet, reklama telewizyjna lub 
przesyłki reklamowe. Operatorzy 
macierzyści powinni zapewnić, by wszyscy 
ich klienci korzystający z roamingu mieli 
świadomość możliwości skorzystania 
z taryf regulowanych w danym 
okresie i powinni poinformować klientów 
na piśmie oraz w jasny i bezstronny 
sposób o warunkach eurotaryfy oraz 
o prawie do skorzystania z niej oraz do jej 
zmiany na inną.

Or. fr

Poprawka 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Ponadto należy wprowadzić środki 
mające na celu poprawę przejrzystości cen 
detalicznych w przypadku usług transmisji 
danych w roamingu, w szczególności w 
celu wyeliminowania problemu szokująco 
wysokich rachunków, który stanowi 
barierę na drodze do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
także zapewnienie klientom korzystającym 
z roamingu narzędzi potrzebnych im do 
monitorowania i kontrolowania własnych 
wydatków w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu. Nie powinno również 
być przeszkód na drodze powstawania 

(69) Ponadto należy wprowadzić środki 
mające na celu poprawę przejrzystości cen 
detalicznych w przypadku wszystkich 
usług roamingu, w szczególności w celu 
wyeliminowania problemu szokująco 
wysokich rachunków, który stanowi 
barierę na drodze do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
także zapewnienie klientom korzystającym 
z roamingu narzędzi potrzebnych im do 
monitorowania i kontrolowania własnych 
wydatków w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu. Nie powinno również 
być przeszkód na drodze powstawania 
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zastosowań lub technologii, które mogą 
stanowić zastępstwo lub alternatywę dla 
takich usług roamingowych, jak WiFi. 
Konsumenci powinni być o nich 
informowani, co umożliwi im dokonanie 
świadomego wyboru.

zastosowań lub technologii, które mogą 
stanowić zastępstwo lub alternatywę dla 
takich usług roamingowych, jak WiFi. 
Konsumenci powinni być o nich 
informowani, co umożliwi im dokonanie 
świadomego wyboru.

Or. en

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Ponadto należy wprowadzić środki 
mające na celu poprawę przejrzystości cen 
detalicznych w przypadku usług transmisji 
danych w roamingu, w szczególności w 
celu wyeliminowania problemu szokująco 
wysokich rachunków, który stanowi 
barierę na drodze do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
także zapewnienie klientom korzystającym 
z roamingu narzędzi potrzebnych im do 
monitorowania i kontrolowania własnych 
wydatków w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu. Nie powinno również 
być przeszkód na drodze powstawania 
zastosowań lub technologii, które mogą 
stanowić zastępstwo lub alternatywę dla 
takich usług roamingowych, jak WiFi. 
Konsumenci powinni być o nich 
informowani, co umożliwi im dokonanie 
świadomego wyboru.

(69) Ponadto należy wprowadzić środki 
mające na celu poprawę przejrzystości cen 
detalicznych w przypadku usług transmisji 
danych w roamingu, w szczególności w 
celu wyeliminowania problemu szokująco 
wysokich rachunków, który stanowi 
barierę na drodze do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
także zapewnienie klientom korzystającym 
z roamingu narzędzi potrzebnych im do 
monitorowania i kontrolowania własnych 
wydatków w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu. Nie powinno również 
być przeszkód na drodze powstawania 
zastosowań lub technologii, które mogą 
stanowić zastępstwo lub alternatywę dla 
takich usług roamingowych, jak WiFi lub 
mechanizmy LBO (local breakout). 
Konsumenci powinni być o nich 
informowani, co umożliwi im dokonanie 
świadomego wyboru.

Or. en

Poprawka 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Operatorzy sieci ruchomych powinni 
zwłaszcza dostarczać swoim klientom 
korzystającym z roamingu 
zindywidualizowane informacje o taryfach 
obowiązujących tych klientów w zakresie 
usług transmisji danych w roamingu 
każdorazowo w momencie uruchamiania 
przez klientów usługi transmisji danych w 
roamingu po raz pierwszy po przybyciu do 
innego państwa członkowskiego. 
Informacje te powinny zostać przekazane 
na telefon komórkowy lub inne urządzenie 
mobilne klienta w sposób najbardziej 
odpowiedni dla ich łatwego odbioru i 
zrozumienia.

(70) Operatorzy sieci ruchomych powinni 
zwłaszcza dostarczać swoim klientom 
korzystającym z roamingu 
zindywidualizowane informacje o taryfach 
obowiązujących tych klientów w zakresie 
usług transmisji danych w roamingu 
każdorazowo w momencie uruchamiania 
przez klientów usługi transmisji danych w 
roamingu po raz pierwszy po przybyciu do 
innego kraju. Informacje te powinny 
zostać przekazane na telefon komórkowy 
lub inne urządzenie mobilne klienta w 
sposób najbardziej odpowiedni dla ich 
łatwego odbioru i zrozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości powinny być również stosowane do usług roamingu poza Unią.

Poprawka 83
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Operatorzy sieci ruchomych powinni 
zwłaszcza dostarczać swoim klientom 
korzystającym z roamingu 
zindywidualizowane informacje o taryfach 
obowiązujących tych klientów w zakresie 
usług transmisji danych w roamingu 
każdorazowo w momencie uruchamiania 
przez klientów usługi transmisji danych w 
roamingu po raz pierwszy po przybyciu do 
innego państwa członkowskiego. 

(70) Operatorzy sieci ruchomych powinni 
zwłaszcza dostarczać bezpłatnie swoim 
klientom korzystającym z roamingu 
zindywidualizowane informacje o taryfach 
obowiązujących tych klientów w zakresie 
usług transmisji danych w roamingu 
każdorazowo w momencie uruchamiania 
przez klientów usługi transmisji danych w 
roamingu po raz pierwszy po przybyciu do 
innego państwa członkowskiego. 
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Informacje te powinny zostać przekazane 
na telefon komórkowy lub inne urządzenie 
mobilne klienta w sposób najbardziej 
odpowiedni dla ich łatwego odbioru i 
zrozumienia.

Informacje te powinny zostać przekazane 
na telefon komórkowy lub inne urządzenie 
mobilne klienta w sposób najbardziej 
odpowiedni dla ich łatwego odbioru i 
zrozumienia oraz w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp do tych informacji w 
późniejszym terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Okna dialogowe nie są skutecznym sposobem informowania klientów o obowiązujących 
taryfach, ponieważ klienci, którzy w chwili wyświetlenia okna dialogowego są akurat zajęci, 
prawdopodobnie zamkną takie okno, nie zważając na jego treść, i wrócą do przerwanego 
zajęcia.

Poprawka 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Aby ułatwić klientom zrozumienie 
skutków finansowych korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu
regulowanym, a także, aby pozwolić im 
monitorować i kontrolować własne 
wydatki, operator macierzysty powinien 
podać przykłady zastosowań transmisji 
danych w roamingu, takich jak poczta 
elektroniczna, przesyłanie 
zdjęć i przeglądanie stron internetowych 
wraz ze wskazaniem przybliżonej ilości 
wykorzystywanych danych.

(71) Aby ułatwić klientom zrozumienie 
skutków finansowych korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu, a także aby 
pozwolić im monitorować i kontrolować 
własne wydatki, operator macierzysty 
powinien podać przykłady zastosowań 
transmisji danych w roamingu, takich jak 
poczta elektroniczna, przesyłanie zdjęć i 
przeglądanie stron internetowych wraz ze 
wskazaniem przybliżonej ilości 
wykorzystywanych danych.

Or. en

Poprawka 85
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Aby ułatwić klientom zrozumienie 
skutków finansowych korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także, aby pozwolić im 
monitorować i kontrolować własne 
wydatki, operator macierzysty powinien 
podać przykłady zastosowań transmisji 
danych w roamingu, takich jak poczta 
elektroniczna, przesyłanie 
zdjęć i przeglądanie stron internetowych 
wraz ze wskazaniem przybliżonej ilości 
wykorzystywanych danych.

(71) Aby ułatwić klientom zrozumienie 
skutków finansowych korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także, aby pozwolić im 
monitorować i kontrolować własne 
wydatki po podpisaniu umowy i w 
jakimkolwiek późniejszym terminie na 
życzenie klienta, operator macierzysty 
powinien podać bezpłatnie przykłady 
zastosowań transmisji danych w roamingu, 
takich jak poczta elektroniczna, przesyłanie 
zdjęć i przeglądanie stron internetowych 
wraz ze wskazaniem przybliżonej ilości 
wykorzystywanych danych.

Or. fr

Poprawka 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Ponadto w celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków operatorzy sieci 
ruchomych powinni określić jeden lub 
więcej maksymalnych limitów wyrażonych 
w kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania, jakie 
obowiązywać będą klientów w związku z 
korzystaniem z usług transmisji danych w 
roamingu, wyrażonych w walucie, w której 
klient korzystający z roamingu otrzymuje 
rachunki, i które powinni zaoferować 
bezpłatnie wszystkim swoim klientom 
korzystającym z roamingu, a także 
informować ich o zbliżaniu się do 
wybranego limitu za pomocą odpowiedniej 

(72) Ponadto w celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków za usługi transmisji 
danych w roamingu zarówno na 
terytorium Unii, jak i poza nim,
operatorzy sieci ruchomych powinni 
określić jeden lub więcej maksymalnych 
limitów wyrażonych w kwotach opłat lub 
objętości danych możliwych do pobrania, 
jakie obowiązywać będą klientów w 
związku z korzystaniem z usług transmisji 
danych w roamingu, wyrażonych w 
walucie, w której klient korzystający z 
roamingu otrzymuje rachunki, i które 
powinni zaoferować bezpłatnie wszystkim 
swoim klientom korzystającym z 
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wiadomości ostrzegawczej. Po osiągnięciu 
wybranego maksymalnego limitu klienci 
nie powinni dłużej otrzymywać tych usług 
i ponosić opłat z ich tytułu, o ile nie 
zażądają oni wyraźnie kontynuowania 
korzystania z tych usług zgodnie z 
warunkami określonymi w powiadomieniu. 
Klienci korzystający z roamingu powinni 
mieć możliwość wyboru któregokolwiek z 
tych maksymalnych limitów wyrażonych 
w kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania w rozsądnym 
czasie lub możliwość odrzucenia tej opcji. 
O ile klienci nie zdecydują inaczej, 
powinni korzystać z domyślnego systemu 
limitów.

roamingu, a także informować ich o 
zbliżaniu się do wybranego limitu za 
pomocą odpowiedniej wiadomości 
ostrzegawczej. Po osiągnięciu wybranego 
maksymalnego limitu klienci nie powinni 
dłużej otrzymywać tych usług i ponosić 
opłat z ich tytułu, o ile nie zażądają oni 
wyraźnie kontynuowania korzystania z 
tych usług zgodnie z warunkami 
określonymi w powiadomieniu. Klienci 
korzystający z roamingu powinni mieć 
możliwość wyboru któregokolwiek z tych 
maksymalnych limitów wyrażonych w 
kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania w rozsądnym 
czasie lub możliwość odrzucenia tej opcji. 
O ile klienci nie zdecydują inaczej, 
powinni korzystać z domyślnego systemu 
limitów.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości powinny być również stosowane do usług roamingu poza Unią.

Poprawka 87
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Ponadto w celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków operatorzy sieci 
ruchomych powinni określić jeden lub 
więcej maksymalnych limitów wyrażonych 
w kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania, jakie 
obowiązywać będą klientów w związku z 
korzystaniem z usług transmisji danych w 
roamingu, wyrażonych w walucie, w której 
klient korzystający z roamingu otrzymuje 
rachunki, i które powinni zaoferować 

(72) Ponadto w celu uniknięcia szokująco 
wysokich rachunków operatorzy sieci 
ruchomych powinni określić jeden lub 
więcej maksymalnych limitów wyrażonych 
w kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania, jakie 
obowiązywać będą klientów w związku z 
korzystaniem z usług transmisji danych w 
roamingu, wyrażonych w walucie, w której 
klient korzystający z roamingu otrzymuje 
rachunki, i które powinni zaoferować 



PE478.641v01-00 46/198 AM\888019PL.doc

PL

bezpłatnie wszystkim swoim klientom 
korzystającym z roamingu, a także 
informować ich o zbliżaniu się do 
wybranego limitu za pomocą odpowiedniej 
wiadomości ostrzegawczej. Po osiągnięciu 
wybranego maksymalnego limitu klienci 
nie powinni dłużej otrzymywać tych usług 
i ponosić opłat z ich tytułu, o ile nie 
zażądają oni wyraźnie kontynuowania 
korzystania z tych usług zgodnie z 
warunkami określonymi w powiadomieniu. 
Klienci korzystający z roamingu powinni 
mieć możliwość wyboru któregokolwiek z 
tych maksymalnych limitów wyrażonych 
w kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania w rozsądnym 
czasie lub możliwość odrzucenia tej opcji. 
O ile klienci nie zdecydują inaczej, 
powinni korzystać z domyślnego systemu 
limitów.

bezpłatnie wszystkim swoim klientom 
korzystającym z roamingu, a także 
informować ich na takim nośniku, który 
mogą jeszcze raz odczytać w późniejszym 
terminie, o zbliżaniu się do wybranego 
limitu za pomocą odpowiedniej 
wiadomości ostrzegawczej. Po osiągnięciu 
wybranego maksymalnego limitu klienci 
nie powinni dłużej otrzymywać tych usług 
i ponosić opłat z ich tytułu, o ile nie 
zażądają oni wyraźnie kontynuowania 
korzystania z tych usług zgodnie z 
warunkami określonymi w powiadomieniu.
W takim przypadku powinni oni otrzymać 
bezpłatne potwierdzenie na takim 
nośniku, który mogą jeszcze raz odczytać 
w późniejszym terminie. Klienci 
korzystający z roamingu powinni mieć 
możliwość wyboru któregokolwiek z tych 
maksymalnych limitów wyrażonych w 
kwotach opłat lub objętości danych 
możliwych do pobrania w rozsądnym 
czasie lub możliwość odrzucenia tej opcji. 
O ile klienci nie zdecydują inaczej, 
powinni korzystać z domyślnego systemu 
limitów.

Or. fr

Uzasadnienie

Okna dialogowe nie są dobrym sposobem informowania klientów o zbliżaniu się do 
wybranego limitu, ponieważ klienci, którzy w chwili wyświetlenia okna dialogowego są 
akurat zajęci, będą chcieli zamknąć takie okno, aby powrócić do przerwanego zajęcia. 
Ponadto z perspektywy klienta ważne wydaje się otrzymanie potwierdzenia, że zgodził się on 
na dalsze korzystanie z oferowanej usługi pomimo zbliżenia się do wybranego limitu. Celem 
tej poprawki jest powstrzymanie klientów od wciskania klawiszy bez zdawania sobie sprawy z 
wynikających z tego konsekwencji.

Poprawka 88
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 72a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72a) Ponieważ obecne prawodawstwo UE 
nie zawiera przepisów dotyczących 
unikania otrzymywania szokująco 
wysokich rachunków za korzystanie z 
usług roamingu poza Unią, klienci 
powinni być w przyszłości informowani o 
opłatach za korzystanie z usług roamingu 
poza Unią oraz powinni zostać objęci 
przepisami dotyczącymi szokująco 
wysokich rachunków, które mają 
zastosowanie do usług roamingu 
świadczonych na terytorium Unii;

Or. da

Poprawka 89
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Od czasu wejścia w życie zmian
wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009 zauważono jednak, że w 
przypadku klientów korzystających z taryf 
przedpłaconych prawdopodobieństwo 
otrzymania szokująco wysokiego 
rachunku jest mniejsze, gdyż kwota 
doładowania ustalana jest z góry. Ponadto 
dzięki wprowadzeniu tymczasowej 
eurotaryfy usług transmisji danych 
obejmującej regulowane stawki opłat za 
transmisję danych w roamingu klienci ci 
skorzystają również z dodatkowej ochrony 
przed wysokimi cenami za te usługi. Z 
powyższych względów przepisy dotyczące 
progu odcięcia nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do klientów 

skreślony
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usług przedpłaconych.

Or. nl

Poprawka 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Od czasu wejścia w życie zmian 
wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009 zauważono jednak, że w 
przypadku klientów korzystających z taryf 
przedpłaconych prawdopodobieństwo 
otrzymania szokująco wysokiego rachunku 
jest mniejsze, gdyż kwota doładowania 
ustalana jest z góry. Ponadto dzięki 
wprowadzeniu tymczasowej eurotaryfy 
usług transmisji danych obejmującej 
regulowane stawki opłat za transmisję 
danych w roamingu klienci ci skorzystają 
również z dodatkowej ochrony przed 
wysokimi cenami za te usługi. Z 
powyższych względów przepisy dotyczące 
progu odcięcia nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do klientów 
usług przedpłaconych.

(74) Od czasu wejścia w życie zmian 
wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009 zauważono jednak, że w 
przypadku klientów korzystających z taryf 
przedpłaconych prawdopodobieństwo 
otrzymania szokująco wysokiego rachunku 
jest mniejsze, gdyż kwota doładowania 
ustalana jest z góry. Ponadto dzięki 
wprowadzeniu tymczasowej eurotaryfy 
usług transmisji danych obejmującej 
regulowane stawki opłat za transmisję 
danych w roamingu klienci ci skorzystają 
również z dodatkowej ochrony przed 
wysokimi cenami za te usługi. Z 
powyższych względów przepisy dotyczące 
progu odcięcia nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do klientów 
usług przedpłaconych, z wyjątkiem 
przypadków, w których klienci wybrali 
system automatycznego doładowania 
środków.

Or. en

Poprawka 91
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Od czasu wejścia w życie zmian 
wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009 zauważono jednak, że w 
przypadku klientów korzystających z taryf 
przedpłaconych prawdopodobieństwo 
otrzymania szokująco wysokiego 
rachunku jest mniejsze, gdyż kwota 
doładowania ustalana jest z góry. Ponadto 
dzięki wprowadzeniu tymczasowej 
eurotaryfy usług transmisji danych 
obejmującej regulowane stawki opłat za 
transmisję danych w roamingu klienci ci 
skorzystają również z dodatkowej ochrony 
przed wysokimi cenami za te usługi. Z 
powyższych względów przepisy dotyczące 
progu odcięcia nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do klientów 
usług przedpłaconych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 92
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Progi ochronne na poziomie 
detalicznym, które należy ustalić na 
wystarczająco wysokim poziomie, tak aby 
nie miały negatywnego wpływu na 
potencjalne korzyści dla konkurencji 
wynikające z wprowadzenia rozwiązań 
strukturalnych, mogą zostać całkowicie 
zniesione po zapewnieniu skutecznego 
funkcjonowania rozwiązań 
strukturalnych i osiągnięciu rzeczywistego 
jednolitego rynku. Progi ochronne na 
poziomie detalicznym powinny zatem być 

(80) Powinna istnieć możliwość 
całkowitego zniesienia progów 
ochronnych na poziomie detalicznym po
tym, jak zastosowanie podejścia 
regulacyjnego doprowadzi do 
ujednolicenia opłat krajowych i 
roamingowych w 2015 r. Progi ochronne 
na poziomie detalicznym powinny zatem 
być stopniowo obniżane, a następnie 
powinny przestać obowiązywać.
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stopniowo obniżane, a następnie powinny 
przestać obowiązywać.

Or. nl

Poprawka 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 81 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) Komisja powinna dokonać oceny 
skuteczności niniejszego rozporządzenia w 
świetle jego celów i wkładu we wdrażanie 
ram regulacyjnych i sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W 
tym kontekście Komisja powinna 
rozważyć wpływ rozporządzenia na 
pozycję rynkową różnej wielkości 
operatorów świadczących usługi łączności 
ruchomej w różnych rejonach Unii, na 
rozwój, tendencje i przejrzystość w 
zakresie opłat detalicznych i hurtowych, 
ich stosunek do kosztów rzeczywistych, 
zakres, w jakim założenia oceny skutków 
załączonej do niniejszego rozporządzenia 
zostały potwierdzone, a także koszty 
przestrzegania rozporządzenia ponoszone 
przez operatorów i jego wpływ na 
inwestycje. W świetle rozwoju techniki 
Komisja powinna również rozważyć 
dostępność i jakość usług będących 
alternatywą dla roamingu (np. dostęp przez 
WiFi).

(81) Komisja powinna dokonać oceny 
skuteczności niniejszego rozporządzenia w 
świetle jego celów i wkładu we wdrażanie 
ram regulacyjnych i sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W 
tym kontekście Komisja powinna 
rozważyć wpływ rozporządzenia na 
pozycję rynkową różnej wielkości 
operatorów świadczących usługi łączności 
ruchomej w różnych rejonach Unii, na 
rozwój, tendencje i przejrzystość w 
zakresie opłat detalicznych i hurtowych, 
ich stosunek do kosztów rzeczywistych, 
zakres, w jakim założenia oceny skutków 
załączonej do niniejszego rozporządzenia 
zostały potwierdzone, a także koszty 
przestrzegania rozporządzenia ponoszone 
przez operatorów i jego wpływ na 
inwestycje. W świetle rozwoju techniki 
Komisja powinna również rozważyć 
dostępność i jakość usług będących 
alternatywą dla roamingu (np. dostęp przez 
WiFi lub za pośrednictwem mechanizmów 
LBO [local breakout]).

Or. en

Poprawka 94
Christian Engström, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 81a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81a) Celem przeglądu niniejszego 
rozporządzenia powinno być ustanowienie 
jeszcze bardziej zintegrowanego rynku 
usług telekomunikacyjnych w Europie 
oraz zwiększenie możliwości świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez 
operatorów i korzystania z nich przez 
klientów, a w związku z tym również 
usunięcie pozostałych przeszkód. W celu 
uzupełnienia przepisów dotyczących 
hurtowego dostępu do usług roamingu 
Komisja i BEREC powinni przedsięwziąć 
środki niezbędne do dalszej harmonizacji 
krajowych regulacji dotyczących usług 
telekomunikacyjnych, poprawy warunków 
wejścia na rynek na rzecz operatorów we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
harmonizacji opłat za rezygnację z umów 
w całej Unii. W celu wsparcia 
urzeczywistnienia jednolitego rynku usług 
telekomunikacyjnych pozbawionego 
wszelkich granic Komisja i BEREC 
powinni przedstawić wniosek w sprawie 
nowych przepisów dotyczących dostępu do 
nowych sieci 4G/LTE, przewidujących 
możliwość podłączenia urządzeń 
mobilnych do dowolnej sieci operatora, 
który może zapewnić poziom sygnału 
ustalony w umowie w przypadku gdy 
dostawca usług, z którym klient zawarł 
umowę, nie jest w stanie zapewnić takiego 
poziomu, oraz wniosek w sprawie nowych 
przepisów dotyczących niepobierania od 
klienta dodatkowych opłat za skorzystanie 
z sieci innego operatora. W celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 
Komisja powinna przedstawić podobny 
wniosek ustawodawczy dotyczący opłat za 
wykonane transgraniczne połączenia 
telefoniczne i wiadomości SMS przesłane 
między państwami członkowskimi, które 
nie podlegają zakresowi niniejszego 
rozporządzenia. Komisja powinna również 
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aktywnie dążyć do rozszerzenia 
zastosowania przepisów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu na inne kraje 
spoza Unii, w szczególności kraje 
graniczące z Unią oraz kraje 
kandydujące, poprzez zawieranie umów 
dwu- i wielostronnych.

Or. en

Poprawka 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście do ochrony
użytkowników publicznych sieci łączności 
ruchomej odbywających podróż wewnątrz 
Unii przed nadmiernymi, w stosunku do 
konkurencyjnych cen krajowych, opłatami 
z tytułu usług roamingu ogólnounijnego za 
wykonywanie i odbieranie połączeń, 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 
oraz korzystanie z usług transmisji danych 
z komutacją pakietów, przyczyniając się 
tym samym do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
pobudzeniu konkurencji i przejrzystości 
na rynku, oraz tworząc zarówno 
inicjatywy na rzecz innowacji, 
jak i oferowania konsumentom większego 
wyboru.

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście mające na celu 
utworzenie prawdziwie jednolitego rynku 
usług łączności ruchomej. Pierwszym 
krokiem jest wprowadzenie okresu 
przejściowego, który ma zapewnić 
ochronę użytkowników publicznych sieci 
łączności ruchomej odbywających podróż 
wewnątrz Unii przed nadmiernymi, 
w stosunku do konkurencyjnych cen 
krajowych, opłatami z tytułu usług 
roamingu ogólnounijnego za 
wykonywanie i odbieranie połączeń, 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 
oraz korzystanie z usług transmisji danych 
z komutacją pakietów. Drugim krokiem 
jest wprowadzenie niezbędnych środków 
umożliwiających porzucenie koncepcji 
roamingu w całej Unii poprzez 
zagwarantowanie identycznych cen na 
całym jej terytorium.

Or. en
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Poprawka 96
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście do ochrony
użytkowników publicznych sieci łączności 
ruchomej odbywających podróż wewnątrz 
Unii przed nadmiernymi, w stosunku do 
konkurencyjnych cen krajowych, opłatami 
z tytułu usług roamingu ogólnounijnego za 
wykonywanie i odbieranie połączeń, 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 
oraz korzystanie z usług transmisji danych 
z komutacją pakietów, przyczyniając się 
tym samym do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
pobudzeniu konkurencji i przejrzystości 
na rynku, oraz tworząc zarówno 
inicjatywy na rzecz innowacji, 
jak i oferowania konsumentom większego 
wyboru.

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście mające na celu 
utworzenie prawdziwie jednolitego rynku 
usług łączności ruchomej. Pierwszym 
krokiem jest wprowadzenie okresu 
przejściowego, który ma zapewnić 
ochronę użytkowników publicznych sieci 
łączności ruchomej odbywających podróż 
wewnątrz Unii przed nadmiernymi, 
w stosunku do konkurencyjnych cen 
krajowych, opłatami z tytułu usług 
roamingu ogólnounijnego za 
wykonywanie i odbieranie połączeń, 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 
oraz korzystanie z usług transmisji danych 
z komutacją pakietów. Drugim krokiem 
jest wprowadzenie niezbędnych środków 
technicznych i strukturalnych 
umożliwiających porzucenie koncepcji 
roamingu w całej Unii poprzez 
zagwarantowanie identycznych cen na 
całym jej terytorium.

Or. en

Poprawka 97
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono przepisy gwarantujące 
oddzielenie sprzedaży usług roamingu od 
krajowych usług łączności ruchomej oraz 
warunki hurtowego dostępu do 

Ma ono na celu stopniowe obniżenie 
progów taryfowych w celu dostosowania 
opłat krajowych i roamingowych za 
połączenia telefoniczne, wiadomości SMS 
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publicznych sieci łączności ruchomej do
celów świadczenia usług roamingu.
Niniejsze rozporządzenie określa 
również przejściowe zasady dotyczące 
opłat, jakie mogą być pobierane przez 
operatorów sieci ruchomych za 
świadczenie usług 
roamingu ogólnounijnego w zakresie 
połączeń głosowych 
inicjowanych i zakańczanych wewnątrz 
Unii, wiadomości SMS 
wysyłanych i odbieranych wewnątrz Unii 
oraz usług transmisji danych z komutacją 
pakietów klientom korzystającym 
z roamingu za pośrednictwem sieci 
komunikacji ruchomej w innym państwie 
członkowskim. Ma ono zastosowanie 
zarówno do opłat pobieranych 
w rozliczeniach między operatorami sieci 
na poziomie hurtowym, jak również do 
opłat pobieranych przez operatorów 
macierzystych na poziomie detalicznym.

i transmisję danych do 2015 r., zgodnie z 
europejską agendą cyfrową. Niniejsze 
rozporządzenie określa 
również przejściowe zasady dotyczące 
opłat, jakie mogą być pobierane przez 
operatorów sieci ruchomych za 
świadczenie usług 
roamingu ogólnounijnego w zakresie 
połączeń głosowych 
inicjowanych i zakańczanych wewnątrz 
Unii, wiadomości SMS 
wysyłanych i odbieranych wewnątrz Unii 
oraz usług transmisji danych z komutacją 
pakietów klientom korzystającym 
z roamingu za pośrednictwem sieci 
komunikacji ruchomej w innym państwie 
członkowskim. Ma ono zastosowanie 
zarówno do opłat pobieranych 
w rozliczeniach między operatorami sieci 
na poziomie hurtowym, jak również do 
opłat pobieranych przez operatorów 
macierzystych na poziomie detalicznym.

Or. nl

Poprawka 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono przepisy gwarantujące 
oddzielenie sprzedaży usług roamingu od 
krajowych usług łączności ruchomej oraz 
warunki hurtowego dostępu do 
publicznych sieci łączności ruchomej do 
celów świadczenia usług roamingu. 
Niniejsze rozporządzenie określa 
również przejściowe zasady dotyczące 
opłat, jakie mogą być pobierane przez 
operatorów sieci ruchomych za 
świadczenie usług roamingu 
ogólnounijnego w zakresie połączeń 
głosowych inicjowanych i zakańczanych 
wewnątrz Unii, wiadomości SMS 
wysyłanych i odbieranych wewnątrz 

Niniejsze rozporządzenie określa 
przejściowe zasady dotyczące opłat, jakie 
mogą być pobierane przez operatorów sieci 
ruchomych za świadczenie usług roamingu 
ogólnounijnego w zakresie połączeń 
głosowych inicjowanych i zakańczanych 
wewnątrz Unii, wiadomości SMS 
wysyłanych i odbieranych wewnątrz 
Unii oraz usług transmisji danych 
z komutacją pakietów klientom 
korzystającym z roamingu za 
pośrednictwem sieci komunikacji ruchomej 
w innym państwie członkowskim. Ma ono 
zastosowanie zarówno do opłat 
pobieranych w rozliczeniach między 
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Unii oraz usług transmisji danych 
z komutacją pakietów klientom 
korzystającym z roamingu za 
pośrednictwem sieci komunikacji ruchomej 
w innym państwie członkowskim. Ma ono 
zastosowanie zarówno do opłat 
pobieranych w rozliczeniach między 
operatorami sieci na poziomie hurtowym, 
jak również do opłat pobieranych przez 
operatorów macierzystych na poziomie 
detalicznym.

operatorami sieci na poziomie hurtowym, 
jak również do opłat pobieranych przez 
operatorów macierzystych na poziomie 
detalicznym.

Or. en

Poprawka 99
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odrębna sprzedaż usług roamingu w 
oderwaniu od krajowych usług łączności 
ruchomej stanowi tymczasowy i pośredni 
etap mający na celu zwiększenie 
konkurencji, aby obniżyć ceny usług 
roamingu dla konsumentów w celu 
osiągnięcia wspólnego, europejskiego 
rynku łączności ruchomej, na którym nie 
będzie istnieć rozróżnienie pomiędzy 
stawkami krajowymi i roamingowymi.

Or. en

Poprawka 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa także 
zasady mające na celu zwiększenie 
przejrzystości cen i poprawę 
przekazywania informacji o opłatach 
użytkownikom usług roamingu 
ogólnounijnego.

2. Niniejsze rozporządzenie określa także 
zasady mające na celu zwiększenie 
przejrzystości cen i poprawę 
przekazywania informacji o opłatach 
użytkownikom usług roamingu zarówno 
na terytorium Unii, jak i poza nim.

Or. en

Poprawka 101
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie określa także 
zasady mające na celu zwiększenie 
przejrzystości cen i poprawę 
przekazywania informacji o opłatach 
użytkownikom usług roamingu 
ogólnounijnego.

2. Niniejsze rozporządzenie określa także 
zasady mające na celu zwiększenie 
przejrzystości cen i poprawę 
przekazywania informacji o opłatach 
użytkownikom usług roamingu zarówno 
na terytorium Unii, jak i poza nim.

Or. en

Poprawka 102
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalne opłaty określone 
w niniejszym rozporządzeniu są wyrażone 
w EUR. W przypadku gdy opłaty 
regulowane na mocy art. 6, 7, 8, 9, 11 i 12 
są wyrażone w innych walutach, 
początkowe wysokości opłat 

Maksymalne opłaty określone 
w niniejszym rozporządzeniu są wyrażone 
w EUR. W przypadku gdy opłaty 
regulowane na mocy art. 6, 7, 8, 9, 11 i 12 
są wyrażone w innych walutach,
początkowe wysokości opłat 
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maksymalnych zgodne z tymi artykułami 
są przeliczane na te waluty przy 
zastosowaniu referencyjnych kursów 
wymiany ogłoszonych w dniu 30 maja 
2012 r. przez Europejski Bank Centralny 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

maksymalnych zgodne z tymi artykułami 
są przeliczane na te waluty przy 
zastosowaniu referencyjnych kursów 
wymiany ogłoszonych w dniu 30 maja 
2012 r. przez Europejski Bank Centralny 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej albo przy zastosowaniu 
średniej referencyjnych kursów wymiany 
ogłoszonych przez Europejski Bank 
Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej z 6 kolejnych miesięcy 
poprzedzających wejście w życie 
niniejszego rozporządzenia, w zależności 
od tego która z tych początkowych 
wysokości opłat maksymalnych po 
przeliczeniu na waluty inne niż EUR jest 
niższa.

Or. pl

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana ma na celu obniżenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której mimo obniżenia 
stawek roamingowych poprzez przyjęte zmiany w rozporządzeniu, w krajach członkowskich, 
które nie stosują EUR na skutek fluktuacji kursów wymiany walut nie nastąpi obniżenie 
obowiązujących opłat. Propozycja nie eliminuje tego ryzyka, a jedynie wprowadza 
alternatywną metodę dokonywania przeliczenia EUR na waluty inne niż EUR.

Poprawka 103
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „eurotaryfa” oznacza jakąkolwiek taryfę, 
w której wysokość opłaty nie przekracza 
opłaty maksymalnej określonej w art. 7, 
którą operator macierzysty może pobrać 
z tytułu świadczenia połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym 
zgodnie z tym artykułem;

a) „eurotaryfa” oznacza jakąkolwiek taryfę, 
w której wysokość opłaty nie przekracza 
opłaty maksymalnej określonej w art. 7, 
którą operator macierzysty może pobrać 
z tytułu świadczenia połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym 
zgodnie z tym artykułem, oraz która w 
2015 r. będzie taka sama jak taryfa 
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pobierana na rynku krajowym;

Or. nl

Poprawka 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „operator macierzysty” oznacza 
przedsiębiorstwo, które świadczy 
klientowi usługi roamingu ogólnounijnego 
za pośrednictwem własnej sieci albo jako 
operator wirtualnej sieci łączności 
ruchomej lub odsprzedawca tych usług;

b) „operator macierzysty” oznacza 
przedsiębiorstwo, które świadczy 
klientowi usługi roamingu ogólnounijnego 
za pośrednictwem własnej sieci albo jako 
odsprzedawca tych usług;

Or. en

Poprawka 105
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „operator macierzysty” oznacza 
przedsiębiorstwo, które świadczy 
klientowi usługi roamingu ogólnounijnego 
za pośrednictwem własnej sieci albo jako 
operator wirtualnej sieci łączności 
ruchomej lub odsprzedawca tych usług;

b) „operator macierzysty” oznacza 
operatora, który świadczy klientowi
korzystającemu z roamingu usługi 
roamingu ogólnounijnego za 
pośrednictwem własnej sieci albo jako 
operator wirtualnej sieci łączności 
ruchomej lub odsprzedawca tych usług, lub 
każdego innego dostawcę usług 
roamingu;

Or. fr



AM\888019PL.doc 59/198 PE478.641v01-00

PL

Uzasadnienie

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Poprawka 106
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, ale obejmuje 
przekazywanie lub odbieranie wiadomości 
MMS;

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, ani przekazywania lub 
odbierania wiadomości MMS;

Or. en

Uzasadnienie

Opłata za detaliczną wiadomość MMS jest pobierana za każdą wiadomość (jak w przypadku 
wiadomości SMS), a nie w zależności od rozmiaru wiadomości. W związku z tym wiadomości 
MMS nie powinny podlegać zakresowi transmisji danych w roamingu.
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Poprawka 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, ale obejmuje 
przekazywanie lub odbieranie wiadomości 
MMS;

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS lub MMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym;

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty za wiadomości MMS zazwyczaj są pobierane na podstawie liczby wiadomości, tj. 
niezależnie od transmisji danych. Wiadomości MMS są zatem traktowane podobnie do 
wiadomości SMS, co sugeruje ich wykluczenie z definicji transmisji danych w roamingu.

Poprawka 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
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odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, ale obejmuje 
przekazywanie lub odbieranie wiadomości 
MMS;

odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, przekazywania lub 
odbierania wiadomości MMS oraz 
łączności w zakresie transmisji danych 
typu maszyna do maszyny (M2M);

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku wiadomości SMS z zakresu definicji transmisji danych w roamingu 
regulowanym należy wyłączyć także wiadomości MMS, uznając tym samym, że usługi tej nie 
można porównać do innych usług transmisji danych. Łączność typu maszyna do maszyny 
powinna zostać wyłączona z zakresu definicji transmisji danych w roamingu regulowanym, 
ponieważ stanowi ona usługę o odmiennym charakterze: a) nie jest ona bezpośrednio 
kierowana do konsumentów na rynku masowym (podczas gdy celem rozporządzania 
dotyczącego usług roamingu jest ochrona konsumentów na rynku masowym przed zbyt 
wysokimi cenami usług); b) jest ona z zasady usługą o charakterze zintegrowanym, która 
wymaga wdrożenia przez operatora sieci ruchomej rozwiązania ad hoc, sprzedawaną 
przedsiębiorstwom lub głównym klientom (firmom).

Poprawka 109
Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 

k) „usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym” oznacza usługę roamingu 
umożliwiającą przekazywanie lub 
odbieranie danych z komutacją pakietów 
przez klienta korzystającego z roamingu za 
pomocą telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia mobilnego, w trakcie gdy jest 
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ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, ale obejmuje 
przekazywanie lub odbieranie wiadomości 
MMS;

ono podłączone do sieci odwiedzanej. 
Usługa transmisji danych w roamingu 
regulowanym nie obejmuje przekazywania 
lub odbierania połączeń realizowanych 
w roamingu regulowanym ani wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, ani usług typu maszyna do 
maszyny, ani wiadomości MMS;

Or. fr

Uzasadnienie

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Poprawka 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „alternatywny dostawca usługi 
roamingu” oznacza operatora 
macierzystego, innego niż operator 
świadczący krajowe usługi łączności 
ruchomej, który świadczy klientowi 
korzystającemu z roamingu usługi 
roamingu za pośrednictwem własnej sieci 
albo jako operator wirtualnej sieci 
łączności ruchomej lub odsprzedawca 
tych usług;

skreślona

Or. en
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Poprawka 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „alternatywny dostawca usługi 
roamingu” oznacza operatora 
macierzystego, innego niż operator 
świadczący krajowe usługi łączności 
ruchomej, który świadczy klientowi 
korzystającemu z roamingu usługi 
roamingu za pośrednictwem własnej sieci 
albo jako operator wirtualnej sieci 
łączności ruchomej lub odsprzedawca tych 
usług;

m) „alternatywny dostawca usługi 
roamingu” oznacza operatora innego niż 
operator świadczący krajowe usługi 
łączności ruchomej, który świadczy 
klientowi korzystającemu z roamingu
usługi roamingu za pośrednictwem własnej 
sieci albo jako operator wirtualnej sieci 
łączności ruchomej lub odsprzedawca tych 
usług;

Or. en

Uzasadnienie

Jak też stwierdził BEREC, brzmienie rozporządzenia powinno być na tyle elastyczne, aby 
umożliwiało wyodrębnienie jednego rozwiązania spośród szeregu opcji bez wykluczania 
jakiejkolwiek możliwości. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem do zadań BEREC 
należy określenie najlepszego rozwiązania wdrożeniowego.

Poprawka 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „hurtowy dostęp do usług roamingu” 
oznacza udostępnienie innemu 
przedsiębiorstwu urządzeń i/lub usług na 
określonych warunkach, do celu 
świadczenia usług roamingu klientom 
detalicznym;

n) „hurtowy dostęp do usług roamingu” 
oznacza udostępnienie innemu 
przedsiębiorstwu urządzeń i/lub usług, w 
sposób niedyskryminujący, na określonych 
warunkach, do celu świadczenia usług 
roamingu klientom detalicznym;

Or. en
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Poprawka 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „profil roamingowy dla Unii 
Europejskiej (UE)” oznacza 
skonfigurowany uprzednio profil służący 
do świadczenia odrębnych usług 
roamingu, który dodawany jest do profilu 
służącego do świadczenia krajowych 
usług łączności ruchomej na tej samej 
karcie SIM.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno pozostać neutralne w odniesieniu do technologii, tak aby uniknąć 
sytuacji, w której przepisy stają się przestarzałe na etapie wdrożenia.

Poprawka 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „profil roamingowy dla Unii 
Europejskiej (UE)” oznacza 
skonfigurowany uprzednio profil służący 
do świadczenia odrębnych usług 
roamingu, który dodawany jest do profilu 
służącego do świadczenia krajowych 
usług łączności ruchomej na tej samej 
karcie SIM.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno pozostać neutralne w odniesieniu do rozwiązania technicznego 
dotyczącego wdrożenia środków strukturalnych, a także powinno zakładać, że wytyczne 
dotyczące wdrożenia tych środków opracują Komisja i BEREC we współpracy z 
przedstawicielami danego sektora. Uprzednio skonfigurowany profil roamingowy dla UE 
domyślnie wskazałby rozwiązanie techniczne.

Poprawka 115
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „profil roamingowy dla Unii 
Europejskiej (UE)” oznacza 
skonfigurowany uprzednio profil służący 
do świadczenia odrębnych usług 
roamingu, który dodawany jest do profilu 
służącego do świadczenia krajowych 
usług łączności ruchomej na tej samej 
karcie SIM.

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Ten ustęp należy skreślić, aby usunąć odniesienie do dodatkowego profilu. Operatorzy 
powinni mieć również możliwość świadczenia własnych usług roamingu w ramach tego 
samego profilu.

Poprawka 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 
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wnioski o hurtowy dostęp do usług 
roamingu, w tym wnioski od operatorów 
wirtualnej sieci łączności ruchomej oraz 
od odsprzedawców. W odniesieniu do 
zapewniania hurtowego dostępu do usług 
roamingu zastosowanie mają przepisy 
dotyczące taryf za hurtowe usługi w 
roamingu regulowanym określone w art. 6, 
8 i 11.

wnioski o hurtowy dostęp do usług 
roamingu, w tym wnioski od 
odsprzedawców. W odniesieniu do 
zapewniania hurtowego dostępu do usług 
roamingu zastosowanie mają przepisy 
dotyczące taryf za hurtowe usługi w 
roamingu regulowanym określone w art. 6, 
8 i 11.

Or. en

Poprawka 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 
wnioski o hurtowy dostęp do usług 
roamingu, w tym wnioski od operatorów 
wirtualnej sieci łączności ruchomej oraz od 
odsprzedawców. W odniesieniu do 
zapewniania hurtowego dostępu do usług 
roamingu zastosowanie mają przepisy 
dotyczące taryf za hurtowe usługi w 
roamingu regulowanym określone w art. 6, 
8 i 11.

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 
wnioski o hurtowy dostęp do usług 
roamingu, w tym wnioski od operatorów 
wirtualnej sieci łączności ruchomej oraz od 
odsprzedawców. Wniosek o hurtowy 
dostęp do usług roamingu pozostaje 
proporcjonalny i dostosowany w stosunku 
do strony wnioskującej o dostęp. W 
odniesieniu do zapewniania hurtowego 
dostępu do usług roamingu zastosowanie 
mają przepisy dotyczące taryf za hurtowe 
usługi w roamingu regulowanym określone 
w art. 6, 8 i 11. Wspomniane przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla 
rekompensaty innych kosztów związanych 
z zapewnieniem hurtowego dostępu do 
usług roamingu przez operatora sieci 
ruchomej.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo dostępu nie może być takie samo dla pełnoprawnego wirtualnego operatora sieci 
ruchomej i odsprzedawcy. Inne koszty związane z zapewnieniem takiego dostępu powinny być 
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zwracane operatorowi sieci ruchomej.

Poprawka 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Hurtowy dostęp do usług roamingu 
obejmuje dostęp do wszystkich elementów 
sieci i urządzeń towarzyszących oraz 
dostęp do odpowiednich usług, 
oprogramowania i systemów 
informatycznych niezbędnych do 
świadczenia klientom usług roamingu.

2. Hurtowy dostęp do usług roamingu 
obejmuje – pod warunkiem, że zachowana 
jest proporcjonalność – dostęp do 
wszystkich elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących oraz dostęp do 
odpowiednich usług, oprogramowania i 
systemów informatycznych niezbędnych 
do świadczenia klientom usług roamingu.
Koszty usług wykraczających poza 
podstawowy hurtowy dostęp do usług 
roamingu, takich jak fakturowanie czy 
usługi w zakresie obsługi klienta, powinny 
być zwracane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby podmiot wnioskujący o jakikolwiek rodzaj dostępu nie miał 
możliwości wnioskowania o jakikolwiek rodzaj dostępu do aktywów. Odsprzedawcy 
nieposiadający własnego systemu fakturowania mogą zwrócić się do dostawców sieci 
macierzystej o udostępnienie systemu fakturowania, który będzie elementem dodatkowym w 
stosunku do traktowanego odrębnie hurtowego dostępu, po cenie regulowanej. Koszty takich 
dodatkowych usług powinny być zwracane dostawcom sieci macierzystej.

Poprawka 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wnioski o przyznanie hurtowego 3. Wnioski o przyznanie hurtowego 
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dostępu do usługi roamingu są 
rozpatrywane pozytywnie w terminie 
dwóch miesięcy od daty otrzymania 
wniosku przez operatora sieci.

dostępu do usługi roamingu są 
rozpatrywane pozytywnie w terminie 
sześciu miesięcy od daty otrzymania 
wniosku przez operatora sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany we wniosku Komisji okres dwóch miesięcy na pozytywne rozpatrzenie wniosku 
o hurtowy dostęp do usług roamingu jest zbyt restrykcyjny, ponieważ mogą zaistnieć 
niezawinione przez operatorów problemy natury technicznej uniemożliwiające terminową 
realizację.

Poprawka 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Odrębna sprzedaż usług roamingu
1. Operatorzy macierzyści umożliwiają 
swoim abonentom dostęp do usług 
łączności głosowej, usług SMS oraz usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego połączonego 
alternatywnego dostawcę usługi 
roamingu.
2. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów korzystających 
z roamingu o możliwości zrezygnowania z 
wykorzystywanych przez nich usług 
roamingu na rzecz usług roamingu 
świadczonych przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu. Klienci 
korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 
operatora macierzystego o podjętej 
decyzji. Klienci korzystający z roamingu, 
którzy nie podjęli w tym okresie decyzji, 
mają prawo przejścia na usługi 
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świadczone przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu w dowolnym 
momencie, zgodnie z ust. 3 i 4.
3. Decyzja klienta o przejściu na usługi 
świadczone przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu nie wiąże się 
z jakimkolwiek abonamentem lub innymi 
stałymi lub okresowymi opłatami 
naliczanymi przez operatora 
macierzystego i może być połączona 
z dowolną taryfą detaliczną. 
4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres 
czasu nieprzekraczający trzech miesięcy.
5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
dostawcy usług roamingu oraz ułatwiają 
zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, 
wyraźnie potwierdzają, że zostali 
poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają sprzedawcom działającym jako 
ich punkty sprzedaży oferowania 
odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi 
dostawcami usług roamingu.
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6. Operator macierzysty lub operator sieci 
odwiedzanej nie zmienia właściwości 
technicznych usług roamingu 
świadczonych przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu w taki sposób, 
by różniły się one pod względem 
właściwości technicznych, w tym również 
pod względem parametrów dotyczących 
jakości, od usług roamingu świadczonych 
przez operatora świadczącego krajowe 
usługi łączności ruchomej.

Or. en

Poprawka 121
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów korzystających 
z roamingu o możliwości zrezygnowania z 
wykorzystywanych przez nich usług 
roamingu na rzecz usług roamingu 
świadczonych przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu. Klienci 
korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 
operatora macierzystego o podjętej 
decyzji. Klienci korzystający z roamingu, 
którzy nie podjęli w tym okresie decyzji, 
mają prawo przejścia na usługi 
świadczone przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu w dowolnym 
momencie, zgodnie z ust. 3 i 4.

skreślony

Or. nl



AM\888019PL.doc 71/198 PE478.641v01-00

PL

Poprawka 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r.
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
zrezygnowania z wykorzystywanych przez 
nich usług roamingu na rzecz usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 
operatora macierzystego o podjętej decyzji. 
Klienci korzystający z roamingu, którzy 
nie podjęli w tym okresie decyzji, mają 
prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

2. Począwszy od dnia 1 marca 2014 r., w 
ciągu czterech miesięcy od tej daty, 
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
zrezygnowania z wykorzystywanych przez 
nich usług roamingu na rzecz usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 
operatora macierzystego o podjętej decyzji. 
Klienci korzystający z roamingu, którzy 
nie podjęli w tym okresie decyzji, mają 
prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Taka zmiana umożliwi zaobserwowanie wyników na rynku jeszcze przed wakacjami.

Poprawka 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów korzystających
z roamingu o możliwości zrezygnowania z 

2. Począwszy od dnia 1 czerwca 2014 r. 
klienci korzystający z roamingu mają 
prawo do rezygnacji z wykorzystywanych 
przez nich usług roamingu na rzecz usług 
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wykorzystywanych przez nich usług 
roamingu na rzecz usług roamingu 
świadczonych przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu. Klienci 
korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 
operatora macierzystego o podjętej 
decyzji. Klienci korzystający z roamingu, 
którzy nie podjęli w tym okresie decyzji, 
mają prawo przejścia na usługi 
świadczone przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu w dowolnym 
momencie, zgodnie z ust. 3 i 4.

roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
w dowolnym momencie, zgodnie z ust. 3 i 
4. Przed dniem 1 czerwca 2014 r. 
operatorzy macierzyści informują o tym 
wszystkich swoich klientów korzystających 
z roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest podkreślenie, że klienci mają wyraźne prawo do zmiany swojego 
dostawcy usług roamingu; to prawo powinno być głównym elementem tego ustępu. Z tego 
wynika zobowiązanie dostawcy do poinformowania klienta o tym prawie. Na potrzeby 
szybkiego wdrożenia środka strukturalnego prawo to powinno wejść w życie przed wakacjami 
w 2014 r. Co więcej, dotychczasowi klienci powinni być informowani o zmianach z 
wyprzedzeniem.

Poprawka 124
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzja klienta o przejściu na usługi 
świadczone przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu nie wiąże się 
z jakimkolwiek abonamentem lub innymi 
stałymi lub okresowymi opłatami 
naliczanymi przez operatora 
macierzystego i może być połączona 
z dowolną taryfą detaliczną.

skreślony

Or. nl
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Poprawka 125
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres 
czasu nieprzekraczający trzech miesięcy.

skreślony

Or. nl

Poprawka 126
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie jednego dnia 
roboczego, przy czym w przypadku 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy wykupili pakiet krajowy 
obejmujący ceny za usługi roamingu inne 
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eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa 
usług transmisji danych, operator 
macierzysty może opóźnić termin przejścia 
ze starego abonamentu obejmującego 
usługi roamingu na nowy o określony 
okres czasu nieprzekraczający trzech 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany okres zmiany alternatywnego dostawcy usług roamingu wynoszący pięć dni 
wydaje się nie mieć żadnego uzasadnienia.

Poprawka 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie trzech dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający dwóch miesięcy.

Or. en

Poprawka 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie dwóch dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Skrócenie okresu zmiany między dostawcami usług roamingu zwiększa konkurencję i jest 
bardziej przyjazne dla konsumenta.

Poprawka 129
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów
korzystających z roamingu, którzy 

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu lub zmiana pomiędzy 
alternatywnymi dostawcami usług 
roamingu następuje bezpłatnie, nie może 
podlegać warunkom ani ograniczeniom 
dotyczącym elementów abonamentu 
innych niż roaming i musi nastąpić w 
najkrótszym możliwym terminie, który 
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wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

zostanie określony w sporządzonych przez 
BEREC wytycznych, przy czym w 
przypadku klientów korzystających z 
roamingu, którzy wykupili pakiet krajowy 
obejmujący ceny za usługi roamingu inne 
niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa 
usług transmisji danych, operator 
macierzysty może opóźnić termin przejścia 
ze starego abonamentu obejmującego 
usługi roamingu na nowy o określony 
okres czasu nieprzekraczający dwóch
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy, aby w odniesieniu do terminu zmiany alternatywnego dostawcy usług 
roamingu w przedmiotowym rozporządzeniu uwzględniono „najkrótszy możliwy termin”.
Minimalny okres może następnie zostać precyzyjnie określony w sporządzonych przez BEREC 
wytycznych, gdyż organ ten najlepiej orientuje się w konkretnych kryteriach technicznych w 
zakresie wdrażania. Używanie tego zwrotu jest spójne ze sformułowaniem stosowanym w 
odniesieniu do możliwości przeniesienia numeru telefonu komórkowego w dyrektywie o 
usłudze powszechnej.

Poprawka 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu lub zmiana pomiędzy 
alternatywnymi dostawcami usług 
roamingu następuje bezpłatnie, nie może 
podlegać warunkom ani ograniczeniom 
dotyczącym elementów abonamentu 
innych niż roaming i musi nastąpić w 
najkrótszym możliwym terminie, który 
zostanie określony w sporządzonych przez 
BEREC wytycznych, przy czym w 
przypadku klientów korzystających z 
roamingu, którzy wykupili pakiet krajowy 
obejmujący ceny za usługi roamingu inne 
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abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa 
usług transmisji danych, operator 
macierzysty może opóźnić termin przejścia 
ze starego abonamentu obejmującego 
usługi roamingu na nowy o określony 
okres czasu nieprzekraczający dwóch
miesięcy.

Or. en

Poprawka 131
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie jednego dnia 
roboczego, przy czym w przypadku 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy wykupili pakiet krajowy 
obejmujący ceny za usługi roamingu inne 
niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa 
usług transmisji danych, operator 
macierzysty może opóźnić termin przejścia 
ze starego abonamentu obejmującego 
usługi roamingu na nowy o określony 
okres czasu nieprzekraczający trzech 
miesięcy.

Or. en

Poprawka 132
Robert Rochefort

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

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w terminie pięciu dni roboczych, 
przy czym w przypadku klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
wykupili pakiet krajowy obejmujący ceny 
za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, 
eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług 
transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający jednego miesiąca od 
dnia zgłoszenia chęci zmiany.

Or. fr

Uzasadnienie

Trzy miesiące wydają się zbyt długim czasem, a także wydają się niewłaściwe, biorąc pod 
uwagę potrzeby klientów, którzy będą chcieli wybrać operatora, który będzie wydawał się 
oferować im najlepsze warunki roamingu w momencie wyjazdu z macierzystego kraju. 
Niewielu klientów będzie w stanie przewidzieć to z wyprzedzeniem przekraczającym trzy 
miesiące.

Poprawka 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
dostawcy usług roamingu oraz ułatwiają 

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi, w sposób jasny i zrozumiały, 
wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
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zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, 
wyraźnie potwierdzają, że zostali 
poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają sprzedawcom działającym jako 
ich punkty sprzedaży oferowania 
odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi dostawcami 
usług roamingu.

dostawcy usług roamingu oraz ułatwiają 
zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, 
wyraźnie potwierdzają, że zostali 
poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają sprzedawcom działającym jako 
ich punkty sprzedaży oferowania 
odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi dostawcami 
usług roamingu.

Or. en

Poprawka 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
dostawcy usług roamingu oraz ułatwiają 
zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, 
wyraźnie potwierdzają, że zostali 
poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają sprzedawcom działającym jako 
ich punkty sprzedaży oferowania 
odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi dostawcami 
usług roamingu.

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
dostawcy usług roamingu oraz nie 
utrudniają zawarcia umowy z 
alternatywnym dostawcą usług roamingu. 
Klienci, którzy zawierają z operatorem 
macierzystym umowę o świadczenie usług 
roamingu, wyraźnie potwierdzają, że 
zostali poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają sprzedawcom działającym jako 
ich punkty sprzedaży oferowania 
odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi dostawcami 
usług roamingu.

Or. en
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Uzasadnienie

Podczas gdy konsumenci powinni zostać poinformowani o alternatywnych dostawcach usług 
roamingu, dostawcy nie mogą być zobowiązani do ułatwiania zawierania tego rodzaju umów 
z konkurentami. Z drugiej strony nie powinni oni też utrudniać zawierania takich umów.

Poprawka 135
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
dostawcy usług roamingu oraz ułatwiają 
zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, 
wyraźnie potwierdzają, że zostali 
poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają sprzedawcom działającym jako 
ich punkty sprzedaży oferowania 
odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi dostawcami 
usług roamingu.

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie i na trwałym 
nośniku każdemu klientowi wszystkie 
informacje dotyczące możliwości wyboru 
alternatywnego dostawcy usług roamingu 
oraz nie utrudniają zawarcia umowy z 
alternatywnym dostawcą usług roamingu. 
Klienci, którzy zawierają z operatorem 
macierzystym umowę o świadczenie usług 
roamingu, wyraźnie potwierdzają, że 
zostali poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 
utrudniają ani nie ograniczają 
sprzedawcom działającym jako ich punkty 
sprzedaży oferowania odrębnych umów na 
usługi roamingu zawieranych z 
alternatywnymi dostawcami usług 
roamingu.

Or. fr

Poprawka 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia 1 lipca 2013 r. operatorzy 
mogą zwracać się do swojego właściwego 
regulatora krajowego o zwolnienie z 
obowiązku odrębnej sprzedaży usług 
roamingu. Zwolnienie przyznaje się w 
przypadku gdy operator zobowiąże się do 
zaoferowania wszystkim swoim klientom 
od dnia 1 czerwca 2014 r. takich taryf 
roamingowych, których wysokość 
odpowiada wysokości taryf krajowych lub 
przekracza wysokość taryf krajowych o 
maksymalnie 10%. Operatorzy mogą 
ewentualnie zaoferować taryfę składającą 
się z dodatkowej miesięcznej opłaty 
podstawowej obejmującej wszystkie usługi 
roamingu, jeżeli są w stanie wykazać, że 
średnie koszty roamingu ponoszone przez 
określoną grupę klientów (klientów usług 
korporacyjnych, abonamentowych lub 
przedpłaconych) nie zostałyby 
podwyższone o więcej niż 10%. W 
przypadku gdy regulator krajowy przyzna 
takie zwolnienie ust. 1–5 nie mają 
zastosowania do operatora i jego klientów.
Po uzyskaniu zwolnienia operatorzy 
powiadamiają regulatora krajowego o 
zmianach dokonanych w swoich ofertach. 
Regulator krajowy wycofuje zwolnienie, 
jeżeli zmienione oferty przestają spełniać 
warunki określone w niniejszym ustępie. 
Operator jest powiadamiany o możliwym 
wycofaniu zwolnienia i ma trzy miesiące 
na dostosowanie swoich ofert. Operator, 
którego zwolnienie zostało wycofane, 
wdraża ust. 1–5 w ciągu jednego roku po 
wycofaniu zwolnienia. Regulatorzy 
krajowi informują Komisję Europejską o 
wszelkich przyznanych lub wycofanych 
zwolnieniach.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy powinni mieć możliwość stosowania dużo niższych cen w porównaniu do progów 
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cenowych przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu. W takiej sytuacji cel 
Europejskiej agendy cyfrowej zostałyby osiągnięty; w związku z tym koszty i obciążenia 
administracyjne związane z odrębną sprzedażą usług roamingu nie powinny być nakładane 
na danego operatora.

Poprawka 137
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Obowiązki przewidziane w ust. 1–6 
niniejszego artykułu oraz w art. 5 nie 
mają zastosowania do operatorów 
macierzystych, którzy do dnia 1 lipca 2014 
r. oferują wszystkim swoim abonentom 
stawki za usługi roamingowe w znaczący 
sposób zbliżone do opłat pobieranych od 
klientów korzystających z usług roamingu 
za krajowe usługi w zakresie połączeń 
głosowych, wiadomości SMS i transmisji 
danych.
Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące definicji stawek za 
usługi roamingu w znaczący sposób 
zbliżonych do stawek krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwiłoby to znaczne obniżenie stawek za usługi roamingu bez konieczności inwestowania 
w poszukiwanie rozwiązania strukturalnego. Tego rodzaju odstępstwo od ogólnej zasady jest 
ważne, o ile umożliwia osiągnięcie celu polegającego na obniżeniu cen konsumenckich.

Poprawka 138
Damien Abad
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W sytuacji gdy operator macierzysty 
oferuje swojemu klientowi stawki za 
usługi roamingu w znaczący sposób 
zbliżone do stawek za usługi w zakresie 
krajowych połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, z 
których klient korzysta, nie ma 
zastosowania względem tego operatora 
obowiązek umożliwienia swojemu 
klientowi dostępu do usług w zakresie 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego alternatywnego 
dostawcę usług roamingu, któremu 
udzielono dostępu w celu świadczenia 
odrębnych usług roamingu zgodnie z ust. 
1–6 niniejszego artykułu oraz z art. 5. Po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące definicji stawek za 
usługi roamingu w znaczący sposób 
zbliżonych do stawek krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.
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Poprawka 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W sytuacji gdy operator macierzysty 
oferuje swojemu klientowi stawki za 
usługi roamingu w wystarczający sposób 
zbliżone do stawek za usługi w zakresie 
krajowych połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, z 
których klient korzysta, nie ma 
zastosowania względem tego operatora 
obowiązek umożliwienia swojemu 
klientowi dostępu do usług w zakresie 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego alternatywnego 
dostawcę usług roamingu. Po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące definicji stawek za 
usługi roamingu zbliżonych do stawek 
krajowych.

Or. en

Poprawka 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
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Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r. ceny 
detaliczne za usługi w zakresie połączeń 
głosowych, wiadomości SMS i transmisji 
danych są identyczne bez względu na to, 
czy konsument korzysta z nich w 
roamingu, czy nie.
Do dnia 30 czerwca 2014 r. zastosowanie 
mają detaliczne progi cenowe określone w 
art. 7, 9 i 12.

Or. en

Poprawka 141
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r. ceny 
detaliczne za usługi w zakresie połączeń 
głosowych, wiadomości SMS i transmisji 
danych są identyczne bez względu na to, 
czy konsument korzysta z nich w 
roamingu, czy nie.
Do dnia 30 czerwca 2014 r. zastosowanie 
mają detaliczne progi cenowe określone w 
art. 7, 9 i 12.

Or. en

Poprawka 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
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Obowiązki przewidziane w ust. 1–6 art. 4 
oraz w art. 5 nie mają zastosowania do 
operatorów macierzystych, którzy do dnia 
1 lipca 2014 r. oferują wszystkim swoim 
abonentom stawki za usługi roamingowe 
w znaczący sposób zbliżone do opłat 
pobieranych od klientów korzystających z 
usług roamingu za krajowe usługi w 
zakresie połączeń głosowych, wiadomości 
SMS i transmisji danych.
Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące definicji stawek za 
usługi roamingu w znaczący sposób 
zbliżonych do stawek krajowych.

Or. en

Poprawka 143
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Mechanizm odrębnej sprzedaży usług 
roamingu
Aby zapewnić rozwój jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii.
W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
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klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy 
mogą zwłaszcza zezwolić na korzystanie z 
profilu roamingowego dla UE w ramach 
tej samej karty SIM oraz na stosowanie 
tego samego terminala, który 
wykorzystywany jest do krajowych usług 
łączności ruchomej. Ceny połączeń 
związanych z zapewnieniem tego 
mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu.
Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.
W razie konieczności Komisja może 
udzielić europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które 
są konieczne do celu zharmonizowanego 
wdrożenia przedmiotowego mechanizmu.

Or. nl

Poprawka 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony

Mechanizm odrębnej sprzedaży usług 
roamingu
Aby zapewnić rozwój jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii.
W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy 
mogą zwłaszcza zezwolić na korzystanie z 
profilu roamingowego dla UE w ramach 
tej samej karty SIM oraz na stosowanie 
tego samego terminala, który 
wykorzystywany jest do krajowych usług 
łączności ruchomej. Ceny połączeń 
związanych z zapewnieniem tego 
mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu.
Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 



AM\888019PL.doc 89/198 PE478.641v01-00

PL

roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.
W razie konieczności Komisja może 
udzielić europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które 
są konieczne do celu zharmonizowanego 
wdrożenia przedmiotowego mechanizmu.

Or. en

Poprawka 145
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić rozwój jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii.

Aby zapewnić rozwój tymczasowo 
jednolitego rynku usług roamingu, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii i spełnia następujące kryteria:
a) każde rozwiązanie techniczne musi być 
opłacalne;
b) jest ono zaprojektowane w sposób 
przyjazny dla klienta;
c) w maksymalnym stopniu zapewnia 
interoperacyjność;
d) umożliwia rozwiązanie w zakresie 
lokalnej zmiany operatora świadczącego 
usługi transmisji danych w przyjazny dla 
klienta sposób;
e) zapewnia poszanowanie koncepcji 
neutralności sieci w odniesieniu do 
wszystkich sposobów wykorzystywania 
transmisji danych, zwłaszcza dostępu do 
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telefonii typu VoIP i innych podobnych 
usług;
f) klienci mają możliwość łatwej i szybkiej 
zmiany na alternatywnego dostawcę usług 
roamingu lub zmiany pomiędzy nimi, 
zachowując jednocześnie swój numer 
telefonu;
g) korzystanie z usług roamingu przez 
obywateli Unii w krajach trzecich i przez 
obywateli krajów trzecich w Unii nie 
powinno być utrudniane.

Or. en

Poprawka 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić rozwój jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii.

Aby zapewnić rozwój tymczasowo 
jednolitego rynku usług roamingu, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii i spełnia następujące kryteria:
a) każde rozwiązanie techniczne musi być 

opłacalne;
b) jest ono zaprojektowane w sposób 

przyjazny dla klienta;
c) w maksymalnym stopniu zapewnia 

interoperacyjność;
d) zapewnia poszanowanie koncepcji 

neutralności sieci w odniesieniu do 
wszystkich sposobów wykorzystywania 
transmisji danych, zwłaszcza dostępu do 
telefonii typu VoIP i innych podobnych 
usług;
e) klienci mają możliwość łatwej i 

szybkiej zmiany na alternatywnego 
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dostawcę usług roamingu lub zmiany 
pomiędzy nimi, zachowując jednocześnie 
swój numer telefonu;
f) korzystanie z usług roamingu przez 

obywateli Unii w krajach trzecich i przez 
obywateli krajów trzecich w Unii nie 
powinno być utrudniane.

Or. en

Poprawka 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy 
mogą zwłaszcza zezwolić na korzystanie z 
profilu roamingowego dla UE w ramach 
tej samej karty SIM oraz na stosowanie 
tego samego terminala, który 
wykorzystywany jest do krajowych usług 
łączności ruchomej. Ceny połączeń 
związanych z zapewnieniem tego 
mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu.

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
spełniających kryteria określone w ust. 1
najpóźniej do dnia 1 marca 2014 r., tak 
aby klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Ceny połączeń związanych 
z zapewnieniem tego mechanizmu muszą 
być oparte na kosztach, a klienci nie 
powinni podlegać żadnym bezpośrednim 
opłatom związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. en
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Poprawka 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy 
mogą zwłaszcza zezwolić na korzystanie z 
profilu roamingowego dla UE w ramach 
tej samej karty SIM oraz na stosowanie 
tego samego terminala, który 
wykorzystywany jest do krajowych usług 
łączności ruchomej. Ceny połączeń 
związanych z zapewnieniem tego 
mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu.

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r., tak 
aby klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Ceny połączeń związanych 
z zapewnieniem tego mechanizmu muszą 
być oparte na kosztach, a klienci nie 
powinni podlegać żadnym bezpośrednim 
opłatom związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno pozostać neutralne w odniesieniu do rozwiązania technicznego 
stosowanego na potrzeby wdrożenia środka strukturalnego. Na potrzeby szybkiego wdrożenia 
środka strukturalnego prawo to powinno wejść w życie przed wakacjami w 2014 r.

Poprawka 149
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy mogą 
zwłaszcza zezwolić na korzystanie z 
profilu roamingowego dla UE w ramach 
tej samej karty SIM oraz na stosowanie 
tego samego terminala, który 
wykorzystywany jest do krajowych usług 
łączności ruchomej. Ceny połączeń 
związanych z zapewnieniem tego 
mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu.

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy mogą 
zwłaszcza zezwolić na stosowanie tego 
samego terminala, który wykorzystywany 
jest do krajowych usług łączności 
ruchomej. Ceny połączeń związanych z 
zapewnieniem tego mechanizmu muszą 
być oparte na kosztach, a klienci nie 
powinni podlegać żadnym bezpośrednim 
opłatom związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. it

Uzasadnienie

Usunięcie tego fragmentu umożliwia operatorom uzyskanie takich samych wyników za 
pomocą innych technologii.

Poprawka 150
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
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regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,10 EUR za 
minutę.

Or. en

Poprawka 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,10 EUR za 
minutę.

Or. en

Poprawka 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
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koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,10 EUR za 
minutę.

Or. en

Poprawka 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,11 EUR za 
minutę.

Or. en

Poprawka 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
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2012 r. nie może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

2012 r. nie może przekraczać 0,13 EUR za 
minutę.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania rozwojowi konkurencji i dostarczania klientom lepszej jakości usług progi 
ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają zapewnić wystarczający 
margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi umożliwiający wejście 
konkurencyjnych firm na ten nowy rynek usług roamingu.

Poprawka 155
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać od 
operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,10 EUR za 
minutę.

Or. pl

Uzasadnienie

Zmiana wynika z analizy BEREC dotyczących kosztów hurtowego dostępu.

Poprawka 156
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,10 EUR za 
minutę.

Or. el

Poprawka 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego 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 może przekraczać 0,13 EUR za 
minutę.

Or. en

Poprawka 158
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 3 ust. 1 operatorzy 
macierzyści, tacy jak operatorzy 
wirtualnych sieci łączności ruchomej i 
odsprzedawcy, mogą nabywać hurtowe 
usługi roamingu od operatorów sieci 
macierzystych, którzy nabywają hurtowe 
usługi roamingu od operatorów sieci 
odwiedzanej oraz odsprzedają je zgodnie z 
art. 6 ust. 1. W takim przypadku średnia 
opłata hurtowa, którą operator może 
pobrać, umożliwia pobranie dodatkowej 
opłaty nieprzekraczającej 0,20 EUR/min 
w celu pokrycia uzasadnionych kosztów 
poniesionych przez operatora 
macierzystego.

Or. en

Uzasadnienie

Operator sieci macierzystej powinien być uprawniony do pobierania sprawiedliwej i 
uzasadnionej opłaty służącej pokryciu dodatkowych kosztów związanych z odsprzedażą, jak 
stwierdził BEREC (ust. 30 przeprowadzonej przez BEREC analizy wniosku Komisji 
Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w sprawie roamingu COM(2011)402 z dnia 6 lipca 
2011 r.).

Poprawka 159
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
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rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,06 EUR
przez okres obowiązywania niniejszego
rozporządzenia.

rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,06 
EUR i 0,04 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,04 EUR
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,06 EUR
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,05 
EUR i 0,03 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,03 EUR
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,06 EUR
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,07 
EUR i 0,04 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,04 EUR
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,06 EUR

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,08
EUR i 0,05 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,05 EUR
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przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie 
0,06 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,07 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 19, maksymalna średnia opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie 
0,07 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania rozwojowi konkurencji i dostarczania klientom lepszej jakości usług progi 
ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają zapewnić wystarczający 
margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi umożliwiający wejście 
konkurencyjnych firm na ten nowy rynek usług roamingu.

Poprawka 164
Małgorzata Handzlik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma
operatorami i obliczana jest za okres 
dwunastu miesięcy lub jakikolwiek krótszy 
okres pozostający do końca okresu 
obowiązywania maksymalnej średniej 
opłaty hurtowej określonej w niniejszym 
ustępie lub do czasu wygaśnięcia 
niniejszego rozporządzenia. Maksymalna 
średnia opłata hurtowa zostaje obniżona do 
0,10 EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez 
uszczerbku dla art. 13, maksymalna średnia 
opłata hurtowa pozostaje następnie na 
poziomie 0,06 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma 
operatorami i obliczana jest za okres 
dwunastu miesięcy lub jakikolwiek krótszy 
okres pozostający do końca okresu 
obowiązywania maksymalnej średniej 
opłaty hurtowej określonej w niniejszym 
ustępie lub do czasu wygaśnięcia 
niniejszego rozporządzenia. Maksymalna 
średnia opłata hurtowa zostaje obniżona do 
0,09 EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez 
uszczerbku dla art. 13, maksymalna średnia 
opłata hurtowa pozostaje następnie na 
poziomie 0,06 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 165
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
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opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie 
0,06 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,07 
EUR i 0,04 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 19, maksymalna średnia opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie
0,04 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. el

Poprawka 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,06 EUR 
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10 
EUR, 0,07 EUR i 0,06 EUR, odpowiednio 
od 1 lipca 2013 r., 1 lipca 2014 r. i 1 lipca 
2015 r. Bez uszczerbku dla art. 13, 
maksymalna średnia opłata hurtowa 
pozostaje następnie na poziomie 0,06 EUR 
przez okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc całkowity 
przychód z roamingu hurtowego przez 
całkowitą ilość minut roamingu hurtowego, 
wykorzystanych faktycznie do zapewnienia 
hurtowych połączeń roamingowych w Unii
przez danego operatora w danym okresie, 
uzyskaną w wyniku kumulacji sekund, 
dostosowaną w celu uwzględnienia 
możliwości zastosowania przez operatora 
sieci odwiedzanej minimalnej długości 
pierwszego impulsu 
nieprzekraczającej 30 sekund.

Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc całkowity 
przychód z roamingu hurtowego przez 
całkowitą ilość minut roamingu hurtowego, 
wykorzystanych faktycznie do zapewnienia 
hurtowych połączeń roamingowych w Unii
przez danego operatora w danym okresie, 
uzyskaną w wyniku kumulacji sekund.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy umożliwiać zastosowania minimalnej długości pierwszego impulsu 
nieprzekraczającej 30 sekund, gdyż tego rodzaju opłaty są nieuzasadnione.

Poprawka 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,21 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,09 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,16 EUR i 0,11 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
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odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

odebranych do 0,07 EUR od 1 
lipca 2013 r. i 0,05 EUR od 1 lipca 2014 r.
Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają na 
poziomie 0,05 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r. 

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,20 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,04 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,15 EUR i 0,10 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 stycznia 2014 r., 
a połączeń odebranych do 0,03 EUR od 1 
lipca 2013 r. Powyższe regulowane 
maksymalne opłaty detaliczne w ramach 
eurotaryfy pozostają ważne do dnia 30 
czerwca 2016 r. Różnicowanie cen 
połączeń krajowych i roamingowych nie 
będzie już możliwe od dnia 1 lipca 2014 r.

Or. en
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Poprawka 170
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,13 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,06 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,12 EUR i 0,10 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,05 EUR i 0,03 EUR 
odpowiednio od 1 lipca 2013 r. i 1 lipca 
2014 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, 
powyższe regulowane maksymalne opłaty 
detaliczne w ramach eurotaryfy pozostają 
ważne do dnia 30 czerwca 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że progi cenowe opłat roamingowych zasadniczo narzucają poziom 
cen detalicznych. W świetle ambicji wyrównania różnic pomiędzy opłatami krajowymi i 
roamingowymi zaproponowane progi cenowe są zbyt wysokie, aby mogły zapewnić niskie 
opłaty roamingowe.

Poprawka 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,15 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,05 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,13 EUR i 0,10 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń
odebranych do 0,03 EUR od 1 
lipca 2013 r. Od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy macierzyści nie pobierają od 
swoich klientów korzystających 
z roamingu żadnych opłat z tytułu 
odbierania połączeń. Bez uszczerbku dla 
art. 13 i 19, powyższe regulowane 
maksymalne opłaty detaliczne w ramach 
eurotaryfy pozostają ważne do dnia 30 
czerwca 2016 r.

Or. en

Poprawka 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,30 EUR za 
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minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,10 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,25 EUR, 0,21 EUR i 0,18 EUR
odpowiednio od 1 lipca 2013 r., 
1 lipca 2014 r. i 1 lipca 2015 r., a połączeń 
odebranych do 0,08 EUR, 0,07 EUR i 0,06 
EUR odpowiednio od 1 lipca 2013 r., 1 
lipca 2014 r. i 1 lipca 2015 r. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ceny powinny być niższe od tych zaproponowanych przez Komisję, aby lepiej odzwierciedlały 
faktyczne koszty. Aby umożliwić dalsze obniżanie cen zanim środki strukturalne będą mogły 
wywrzeć wpływ na rynek, dodatkowe progi cenowe należy również przewidzieć na rok 2015.

Poprawka 173
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,15 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,07 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,13 EUR i 0,10 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
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odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

odebranych do 0,05 EUR i 0,03 EUR 
odpowiednio od 1 lipca 2013 r. i 1 lipca 
2014 r., po którym to terminie, do dnia 1 
lipca 2015 r., opłaty roamingowe zostaną 
dostosowane do stawek krajowych, które 
nie mogą przekraczać kwoty ustalonej w 
niniejszym akapicie.

Or. nl

Poprawka 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,30 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,10 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,25 EUR i 0,21 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,08 EUR od 1 
lipca 2013 r. i 0,07 EUR od 1 lipca 2014 r.
Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania rozwojowi konkurencji i dostarczania klientom lepszej jakości usług progi 
ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają zapewnić wystarczający 
margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi umożliwiający wejście 
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konkurencyjnych firm na ten nowy rynek usług roamingu.

Poprawka 175
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone do 
0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 1 
lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 lipca 2013 
r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, 
powyższe regulowane maksymalne opłaty 
detaliczne w ramach eurotaryfy pozostają 
ważne do dnia 30 czerwca 2016 r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,20 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,06 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone do 
0,18 EUR i 0,12 EUR odpowiednio od 1 
lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,05 EUR od 1 lipca 2013 
r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, 
powyższe regulowane maksymalne opłaty 
detaliczne w ramach eurotaryfy pozostają 
ważne do dnia 30 czerwca 2016 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Detaliczne limity cenowe oferujące znaczne marże operatorom (300–400%) są 
nieuzasadnione i nie służą konsumentom. Maksymalne ceny połączeń nie powinny 
przekraczać dwukrotności cen hurtowych, co nadal oferuje operatorom znaczną marżę na 
rynku usług roamingowych i powinno zachęcać nowych operatorów do wejścia na rynek.

Poprawka 176
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 lipca 2013 r.
Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2016 r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,20 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 lipca 2013 r.
Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2018 r.

Or. en

Poprawka 177
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,20 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,07 EUR za minutę każdego 
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odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,15 EUR i 0,10 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,06 EUR od 1 
lipca 2013 r. i 0,05 EUR od 1 lipca 2014 r.
Bez uszczerbku dla art. 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2017 r.

Or. el

Poprawka 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 lipca 2013 r.
Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2016 r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,18 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 lipca 2013 r. 
i 0,08 EUR od 1 lipca 2014 r. Bez 
uszczerbku dla art. 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2017 r.

Or. en
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Uzasadnienie

BEREC twierdzi, że drobne luki (wielkość usług detalicznych nieprzekraczająca trzykrotności 
wielkości usług hurtowych) powinny umożliwiać wejście na rynek nowych podmiotów oraz 
rozwój konkurencji detalicznej. Progi hurtowe należy utrzymać na poziomie zaproponowanym 
przez KE; progi detaliczne dla połączeń odebranych należy utrzymać na poziomie 
zaproponowanym przez KE na rok 2012 i 2013, a w roku 2014 należy je obniżyć; progi 
detaliczne dla połączeń wykonywanych i odebranych w roku 2014 należy dostosować do roku 
2014 do propozycji przedstawionych przez BEREC. Tego rodzaju progi należy utrzymać do 
czerwca 2017 r., tak aby KE miała wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie 
szczegółowej analizy i w razie potrzeby na przedłożenie odpowiednich wniosków (art. 19).

Poprawka 179
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 lipca 2013 r. 
Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2016 r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,25 EUR i 0,18 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR i 0,08 EUR 
odpowiednio od 1 lipca 2013 r. i 1 lipca 
2014 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, 
powyższe regulowane maksymalne opłaty 
detaliczne w ramach eurotaryfy pozostają 
ważne do dnia 30 czerwca 2016 r.

Or. fr
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Poprawka 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego, 
operator macierzysty może określić 
minimalną długość pierwszego impulsu, 
nieprzekraczającą 30 sekund, dla 
połączeń wykonywanych, które podlegają 
eurotaryfie.

skreślony

Or. en

Poprawka 181
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego, 
operator macierzysty może określić 
minimalną długość pierwszego impulsu, 
nieprzekraczającą 30 sekund, dla połączeń 
wykonywanych, które podlegają 
eurotaryfie.

Operator macierzysty nie określa żadnej 
minimalnej długości pierwszego impulsu 
dla połączeń wykonywanych, które 
podlegają eurotaryfie.

Or. nl

Poprawka 182
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego, 
operator macierzysty może określić 
minimalną długość pierwszego impulsu, 
nieprzekraczającą 30 sekund, dla 
połączeń wykonywanych, które podlegają 
eurotaryfie.

skreślony

Or. fr

Poprawka 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może żądać zmiany eurotaryfy na inną lub 
przejścia na eurotaryfę. Każda zmiana 
musi zostać dokonana bezpłatnie w ciągu 
jednego dnia od otrzymania wniosku i nie 
może przewidywać warunków ani 
ograniczeń związanych z innymi 
elementami abonamentu, z tym że 
w przypadku gdy klient korzystający 
z roamingu, który przystąpił do 
specjalnego pakietu roamingowego, 
obejmującego świadczenie więcej niż 
jednego rodzaju usług roamingu (tzn. usług 
głosowych, SMS lub transmisji danych), 
pragnie przejść na eurotaryfę, operator 
macierzysty może wymagać od klienta 
zmieniającego taryfę rezygnacji z korzyści 
związanych z innymi elementami tego 
pakietu. Operator macierzysty może 
przesunąć termin zmiany taryfy tak, aby 
poprzednia taryfa roamingowa 
obowiązywała przez określony okres 
minimalny nieprzekraczający trzech
miesięcy.

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może żądać zmiany eurotaryfy na inną lub 
przejścia na eurotaryfę. Każda zmiana 
musi zostać dokonana bezpłatnie w ciągu 
jednego dnia od otrzymania wniosku i nie 
może przewidywać warunków ani 
ograniczeń związanych z innymi 
elementami abonamentu, z tym że 
w przypadku gdy klient korzystający 
z roamingu, który przystąpił do 
specjalnego pakietu roamingowego, 
obejmującego świadczenie więcej niż 
jednego rodzaju usług roamingu (tzn. usług 
głosowych, SMS lub transmisji danych), 
pragnie przejść na eurotaryfę, operator 
macierzysty może wymagać od klienta 
zmieniającego taryfę rezygnacji z korzyści 
związanych z innymi elementami tego 
pakietu. Operator macierzysty może 
przesunąć termin zmiany taryfy tak, aby 
poprzednia taryfa roamingowa 
obowiązywała przez określony okres 
minimalny nieprzekraczający dwóch
miesięcy, łącznie z ewentualnym okresem 
wypowiedzenia umowy.
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Or. en

Poprawka 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operatorzy macierzyści nie blokują, 
nie odrzucają ani w żaden inny sposób nie 
utrudniają roamingu aktywnego lub 
pasywnego dla nowych klientów lub 
klientów już stosujących eurotaryfę, chyba 
że ci klienci wyraźnie sobie tego zażyczyli 
lub przekroczyli limit środków.

Or. en

Poprawka 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta za wiadomość SMS 
dostarczaną w roamingu regulowanym, 
która została zainicjowana w sieci 
odwiedzanej, nie może przekraczać 
0,03 EUR za wiadomość SMS. Od dnia 1 
lipca 2014 r. maksymalna średnia 
wysokość opłaty hurtowej za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym zostaje obniżona do 0,02 
EUR. Bez uszczerbku dla art. 13 
regulowana opłata hurtowa za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta za wiadomość SMS 
dostarczaną w roamingu regulowanym, 
która została zainicjowana w sieci 
odwiedzanej, nie może przekraczać 
0,03 EUR za wiadomość SMS i od dnia 1 
lipca 2013 r. zostaje obniżona do 0,02 
EUR, a od dnia 1 lipca 2014 r. do 0,01 
EUR. Bez uszczerbku dla art. 13 
regulowana opłata hurtowa za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,01 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
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poziomie 0,02 EUR przez okres
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 186
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta za wiadomość SMS 
dostarczaną w roamingu regulowanym, 
która została zainicjowana w sieci 
odwiedzanej, nie może przekraczać 
0,03 EUR za wiadomość SMS. Od dnia 1 
lipca 2014 r. maksymalna średnia 
wysokość opłaty hurtowej za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym zostaje obniżona do 0,02 
EUR. Bez uszczerbku dla art. 13 
regulowana opłata hurtowa za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,02 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta za wiadomość SMS 
dostarczaną w roamingu regulowanym, 
która została zainicjowana w sieci 
odwiedzanej, nie może przekraczać 
0,03 EUR za wiadomość SMS i od dnia 1 
lipca 2013 r. zostaje obniżona do 0,02 
EUR, a od dnia 1 lipca 2014 r. do 0,01 
EUR. Bez uszczerbku dla art. 19 
regulowana opłata hurtowa za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,01 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. el

Poprawka 187
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 3 ust. 1 operatorzy 
macierzyści, tacy jak operatorzy 
wirtualnych sieci łączności ruchomej i 
odsprzedawcy, mogą nabywać hurtowe 
usługi roamingu od operatorów sieci 
macierzystych, którzy nabywają hurtowe 
usługi roamingu od operatorów sieci 
odwiedzanej oraz odsprzedają je zgodnie z 
art. 8 ust. 1. W takim przypadku średnia 
opłata hurtowa, którą operator może 
pobrać, umożliwia pobranie dodatkowej 
opłaty nieprzekraczającej 0,050 EUR za 
wiadomość SMS w celu pokrycia 
uzasadnionych kosztów poniesionych 
przez operatora macierzystego.

Or. en

Uzasadnienie

Operator sieci macierzystej powinien być uprawniony do pobierania sprawiedliwej i 
uzasadnionej opłaty służącej pokryciu dodatkowych kosztów związanych z odsprzedażą, jak 
stwierdził BEREC (ust. 30 przeprowadzonej przez BEREC analizy wniosku Komisji 
Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w sprawie roamingu COM(2011)402 z dnia 6 lipca 
2011 r.).

Poprawka 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
zostaje obniżona do 0,09 EUR od 1 lipca 
2012 r., do 0,07 EUR od 1 lipca 2013 r. i 
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może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR. 

do 0,05 EUR od 1 lipca 2014 r. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, regulowana 
maksymalna opłata detaliczna w ramach 
eurotaryfy SMS pozostaje na poziomie 
0,05 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 189
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości
SMS dostarczanych w roamingu, ale od 
dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 1 lipca 2014 r. 
zostaje obniżona z 0,07 EUR na 0,03 
EUR, po którym to terminie, do dnia 1 
lipca 2015 r., opłata roamingowa za 
wiadomość SMS zostanie dostosowana do 
stawki krajowej.

Or. nl

Uzasadnienie

BEREC uważa, że koszty usług SMS szacowane na poziomie 0,081 EUR za wiadomość SMS 
są znikome.

Poprawka 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR. 

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,07 EUR. Maksymalna 
cena zostaje obniżona do 0,06 EUR od 
dnia 1 lipca 2013 i do 0,05 EUR od dnia 1 
lipca 2014 r. Do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
w ramach eurotaryfy SMS pozostaje na 
poziomie 0,05 EUR. Różnicowanie cen 
połączeń krajowych i roamingowych nie 
będzie już możliwe od dnia 1 lipca 2014 r.

Or. en

Poprawka 191
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,07 EUR. Maksymalna 
cena za wysłanie wiadomości SMS zostaje 
obniżona do 0,05 EUR od lipca 2014 r.
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opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,05 EUR.

Or. en

Poprawka 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,07 EUR, a także nie 
może przekraczać 0,05 EUR od dnia 1 
lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, do dnia 30 czerwca 2016 r. regulowana 
maksymalna opłata detaliczna w ramach 
eurotaryfy SMS pozostaje na poziomie 
0,05 EUR.

Or. en

Poprawka 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
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według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
zostaje obniżona do 0,09 EUR od dnia 1 
lipca 2012 r., do 0,07 EUR od dnia 1 lipca 
2013 r. i do 0,06 EUR od dnia 1 lipca 
2014 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, do 
dnia 30 czerwca 2016 r. regulowana 
maksymalna opłata detaliczna w ramach 
eurotaryfy SMS pozostaje na poziomie 
0,06 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania rozwojowi konkurencji i dostarczania klientom lepszej jakości usług progi 
ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają zapewnić wystarczający 
margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi umożliwiający wejście 
konkurencyjnych firm na ten nowy rynek usług roamingu.

Poprawka 194
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca. 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca. 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,07 EUR za wiadomość 
SMS. Regulowana maksymalna opłata 
detaliczna zostaje obniżona do 0,06 EUR i 
0,05 EUR za wiadomość SMS 
odpowiednio od 1 lipca 2013 r. i 1 lipca 
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SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR. 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, do 
dnia 30 czerwca 2016 r. regulowana 
maksymalna opłata detaliczna w ramach 
eurotaryfy SMS pozostaje następnie na 
poziomie 0,05 EUR.

Or. pl

Uzasadnienie

Detaliczne limity cenowe dla wiadomość SMS oferujące znaczne marże operatorom (300 -
400%) są nieuzasadnione i nie służą konsumentom. Maksymalne ceny detaliczne wiadomości 
SMS nie powinny przekraczać dwukrotności cen hurtowych, co nadal oferuje operatorom 
znaczną marżę na rynku usług roamingowych i powinno zachęcać nowych operatorów do 
wejścia na rynek.

Poprawka 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,09 EUR. Cena usługi 
SMS w roamingu regulowanym zostaje 
obniżona do 0,07 EUR i 0,06 EUR 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
w ramach eurotaryfy SMS pozostaje na 
poziomie 0,06 EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Ceny powinny być niższe od tych zaproponowanych przez Komisję, aby lepiej odzwierciedlały 
faktyczne koszty. Należy przewidzieć dalsze obniżki cen.

Poprawka 196
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale 
zostaje obniżona do 0,10 EUR od 1 lipca 
2012 r., do 0,08 EUR od 1 lipca 2013 r. i 
do 0,06 EUR od 1 lipca 2014 r. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2018 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,06 EUR.

Or. en

Poprawka 197
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
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macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
zostaje obniżona do 0,07 EUR od dnia 1 
lipca 2012 r., do 0,06 EUR od dnia 1 lipca 
2013 r. i do 0,05 EUR od dnia 1 lipca 
2014 r. Bez uszczerbku dla art. 19, do dnia 
30 czerwca 2017 r. regulowana 
maksymalna opłata detaliczna w ramach 
eurotaryfy SMS pozostaje na poziomie 
0,05 EUR.

Or. el

Poprawka 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
zostaje obniżona do 0,09 EUR od 1 lipca 
2013 r. i do 0,06 EUR od 1 lipca 2014 r.
Bez uszczerbku dla art. 19, do dnia 30 
czerwca 2017 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,06 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

BEREC twierdzi, że drobne luki (wielkość usług detalicznych nieprzekraczająca trzykrotności
wielkości usług hurtowych) powinny umożliwiać wejście na rynek nowych podmiotów oraz 
rozwój konkurencji detalicznej. Progi hurtowe należy utrzymać na poziomie zaproponowanym 
przez KE; progi detaliczne dla połączeń odebranych należy utrzymać na poziomie 
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zaproponowanym przez KE na rok 2012 i 2013, a w roku 2014 należy je obniżyć; progi 
detaliczne dla połączeń realizowanych i odebranych w roku 2014 należy dostosować do roku 
2014 do propozycji przedstawionych przez BEREC. Tego rodzaju progi należy utrzymać do 
czerwca 2017 r., tak aby KE miała wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie 
szczegółowej analizy i w razie potrzeby na przedłożenie odpowiednich wniosków (art. 19).

Poprawka 199
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Ze skutkiem 
od dnia 1 lipca 2014 r. opłata ta nie może 
przekraczać 0,06 EUR. Bez uszczerbku dla 
art. 13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
w ramach eurotaryfy SMS pozostaje na 
poziomie 0,06 EUR.

Or. fr

Poprawka 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 

6. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
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przejścia na eurotaryfę SMS lub 
zrezygnować z niej. Zmiana taryfy musi 
nastąpić bezpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania 
wniosku i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający trzech miesięcy. 
Eurotaryfę SMS można zawsze połączyć 
z eurotaryfą.

przejścia na eurotaryfę SMS lub 
zrezygnować z niej. Zmiana taryfy musi 
nastąpić bezpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania 
wniosku i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy, tak aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy, łącznie 
z ewentualnym okresem wypowiedzenia 
umowy. Eurotaryfę SMS można zawsze 
połączyć z eurotaryfą.

Or. en

Poprawka 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Operatorzy macierzyści nie blokują, 
nie odrzucają ani w żaden inny sposób nie 
utrudniają wysyłania lub odbierania 
wiadomości SMS w roamingu przez 
nowych klientów lub klientów już 
stosujących eurotaryfę, chyba że ci klienci 
wyraźnie sobie tego zażyczyli lub 
przekroczyli limit środków.

Or. en

Poprawka 202
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,05 EUR, 0,04 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,03 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,03 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Progi zaproponowane w projekcie wniosku znacznie przewyższają faktyczne koszty hurtowych 
usług transmisji danych. Według BEREC koszt hurtowej usługi transmisji danych wahał się w 
2009 r. między 0,0163 EUR i 0,1499 EUR za megabajt. Oczekuje się również, że w 2012 r. 
koszty te będą się kształtowały w dolnym zakresie. Ponadto BEREC wyliczył, że średnia 
krajowa cena detaliczna transmisji megabajta danych wyniosła 0,048 EUR.

Poprawka 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 
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danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od 
dnia 1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 10 EUR za gigabajt 
przekazanych danych. Bez uszczerbku dla 
art. 13 maksymalna średnia opłata hurtowa 
za usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 10 EUR za gigabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie taryf w gigabajtach ułatwi realistyczne ujęcie faktycznych opłat. Poza tym progi 
cenowe zaproponowane przez Komisję nadal są zbyt wysokie i nieproporcjonalne do 
faktycznych kosztów transmisji.

Poprawka 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 200 EUR, 150 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 100 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za gigabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
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poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

poziomie 100 EUR za gigabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 205
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,05 EUR, 0,04 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,03 EUR od dnia 
1 stycznia 2014 r. za megabajt 
przekazanych danych. Maksymalna opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie 
0,03 EUR za megabajt do dnia 1 lipca 
2014 r., od kiedy nie będzie już możliwości 
różnicowania cen transmisji danych na 
szczeblu krajowym i w ramach roamingu.

Or. en

Poprawka 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,23 EUR, 0,17 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania rozwojowi konkurencji i dostarczania klientom lepszej jakości usług progi 
ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają zapewnić wystarczający 
margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi umożliwiający wejście 
konkurencyjnych firm na ten nowy rynek usług roamingu.

Poprawka 207
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 
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danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,22 EUR, 0,15 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. pl

Uzasadnienie

Progi cenowe dla transmisji danych nie są wystarczające ambitne. Zmiany są niezbędne ze 
względu na coraz powszechniejsze użytkowanie smartfonów i innych przenośnych urządzeń.

Poprawka 208
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,25 EUR, 0,15 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 19
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
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poziomie 0,10 EUR za megabajt
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

poziomie 0,10 EUR za megabajt
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. el

Poprawka 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,23 EUR, 0,17 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r., 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. i 0,08 EUR od dnia 
1 lipca 2015 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,08 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 210
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od 
dnia 1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13 
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

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 może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,03 EUR za megabajt 
przekazanych danych. Bez uszczerbku dla 
art. 13 maksymalna średnia opłata hurtowa 
za usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,03 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Średni koszt usług transmisji danych w roamingu jest znacznie niższy od obecnie 
obowiązujących cen hurtowych. Według niektórych szacunków koszt ten nie przekracza 
jednego eurocenta za megabajt. BEREC szacuje, że koszty transmisji danych w roamingu na 
poziomie hurtowym wynoszą około 1,63 eurocenta za megabajt. Maksymalna cena hurtowa 
za transmisję danych w roamingu wynosząca 3 eurocenty za megabajt jest zatem realistyczna 
i umożliwia ustalenie niższej maksymalnej ceny detalicznej dla konsumentów.

Poprawka 211
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 3 ust. 1 operatorzy 
macierzyści, tacy jak operatorzy 
wirtualnych sieci łączności ruchomej i 
odsprzedawcy, mogą nabywać hurtowe 
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usługi roamingu od operatorów sieci 
macierzystych, którzy nabywają hurtowe 
usługi roamingu od operatorów sieci 
odwiedzanej oraz odsprzedają je zgodnie z 
ust. 1 powyżej. W takim przypadku 
średnia opłata hurtowa, którą operator 
może pobrać, umożliwia pobranie 
dodatkowej opłaty nieprzekraczającej 0,30 
EUR za megabajt od dnia 1 lipca 2012 r., 
0,20 EUR za megabajt od dnia 1 lipca 
2013 r. i 0,10 EUR za megabajt od dnia 1 
lipca 2014 r. w celu pokrycia 
uzasadnionych kosztów poniesionych 
przez operatora macierzystego.

Or. en

Uzasadnienie

Operator sieci macierzystej powinien być uprawniony do pobierania uczciwej i uzasadnionej 
opłaty służącej pokryciu dodatkowych kosztów związanych z odsprzedażą, jak stwierdził 
BEREC (ust. 30 przeprowadzonej przez BEREC analizy wniosku Komisji Europejskiej 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie roamingu COM(2011)402 z dnia 6 lipca 2011 r.).

Poprawka 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Średnią opłatę hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc całkowity 
przychód z opłat hurtowych, uzyskany 
przez operatora sieci odwiedzanej od 
wszystkich dostawców usług roamingu 
z tytułu świadczenia usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym okresie, przez całkowitą ilość 
megabajtów faktycznie wykorzystanych 
w wyniku świadczenia tego rodzaju usług 
w tym okresie, uzyskaną w wyniku 
naliczania według kilobajtów.

3. Średnią opłatę hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc całkowity 
przychód z opłat hurtowych, uzyskany 
przez operatora sieci odwiedzanej od 
wszystkich dostawców usług roamingu 
z tytułu świadczenia usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym okresie, przez całkowitą ilość 
gigabajtów faktycznie wykorzystanych 
w wyniku świadczenia tego rodzaju usług 
w tym okresie, uzyskaną w wyniku 
naliczania według kilobajtów.

Or. en
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Poprawka 213
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata 
detaliczna pozostaje następnie na 
poziomie 0,50 EUR za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,50 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,30 EUR i 
0,10 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r., a następnie, do dnia 1 
lipca 2015 r., opłaty roamingowe zostaną 
dostosowane do stawek krajowych, które 
nie mogą przekraczać eurotaryfy 
ustalonej w niniejszym akapicie.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprzez realizację innowacyjnych koncepcji oraz dążenie do zwiększenia udziałów w szybko 
rozwijającym się rynku transmisji danych taka stawka zapewni operatorom wystarczającą 
marżę i nie doprowadzi przy tym ani do nadmiernych zysków dla operatorów, ani do 
zawierania ukradkiem umów rynkowych.

Poprawka 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy



AM\888019PL.doc 137/198 PE478.641v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,50 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,30 EUR i
0,20 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 30 czerwca 
2016 r. regulowana maksymalna opłata 
detaliczna pozostaje następnie na poziomie 
0,20 EUR za megabajt. Różnicowanie cen 
połączeń krajowych i roamingowych nie 
będzie już możliwe od dnia 1 lipca 2014 r.

Or. en

Poprawka 215
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,50 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,30 EUR i 
0,10 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
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regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,10 EUR
za megabajt.

Or. en

Poprawka 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 20 EUR za 
gigabajt. Maksymalna opłata detaliczna 
za realizowaną w roamingu usługę 
transmisji danych poniżej 1 gigabajta jest 
proporcjonalna w stosunku do ceny 20 
EUR za gigabajt. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 20 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 20 EUR
za gigabajt.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie taryf w gigabajtach ułatwi konsumentom realistyczny ogląd faktycznych opłat. 
Poza tym progi cenowe zaproponowane przez Komisję nadal są zbyt wysokie i 
nieproporcjonalne do faktycznych kosztów transmisji.

Poprawka 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r.
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 500 EUR za 
gigabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 300 EUR i 200 
EUR za wykorzystany gigabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, regulowana maksymalna opłata 
detaliczna pozostaje następnie na poziomie 
200 EUR za gigabajt przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzania.

Or. en

Poprawka 218
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,15 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,12 EUR i
0,09 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
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dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

dnia 1 stycznia 2014 r. Regulowana
maksymalna opłata detaliczna pozostaje 
następnie na poziomie 0,09 EUR za 
megabajt do dnia 1 lipca 2014 r., od kiedy 
nie będzie już możliwości różnicowania 
cen transmisji danych na szczeblu 
krajowym i w ramach roamingu.

Or. en

Poprawka 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,50 EUR, 
0,30 EUR i 0,25 EUR za wykorzystany 
megabajt odpowiednio od dnia 1 lipca 
2013 r., od dnia 1 lipca 2014 r. i od dnia 1 
lipca 2015 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i 
19, do dnia 30 czerwca 2016 r. regulowana
maksymalna opłata detaliczna pozostaje 
następnie na poziomie 0,25 EUR za 
megabajt.

Or. en

Uzasadnienie

Ceny powinny być niższe od tych zaproponowanych przez Komisję, aby lepiej odzwierciedlać 
faktyczne koszty. Aby umożliwić dalsze obniżanie cen, zanim środki strukturalne będą mogły 
wywrzeć wpływ na rynek, dodatkowe progi cenowe należy również przewidzieć na rok 2015.
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Poprawka 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,50 EUR i 
0,30 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,30 EUR
za megabajt.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania rozwojowi konkurencji i dostarczania klientom lepszej jakości usług progi 
ochronne określone w przedmiotowym rozporządzeniu mają zapewnić wystarczający 
margines cenowy pomiędzy stawkami detalicznymi i hurtowymi umożliwiający wejście 
konkurencyjnych firm na ten nowy rynek usług roamingu.

Poprawka 221
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
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podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,45 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,30 EUR i 
0,20 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,20 EUR
za megabajt.

Or. pl

Uzasadnienie

Detaliczne limity cenowe dla transmisji danych w roamingu oferujące znaczne marże 
operatorom (300–400%) są nieuzasadnione i nie służą konsumentom. Maksymalne ceny 
detaliczne dla transmisji danych w roamingu nie powinny przekraczać dwukrotności cen 
hurtowych, co nadal oferuje operatorom znaczną marżę na rynku usług roamingowych i 
powinno zachęcać nowych operatorów do wejścia na rynek.

Poprawka 222
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,60 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,45 EUR i 
0,30 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 



AM\888019PL.doc 143/198 PE478.641v01-00

PL

dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2018 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,30 EUR
za megabajt.

Or. en

Poprawka 223
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art.
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r.
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,50 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,30 EUR i 
0,20 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
19, do dnia 30 czerwca 2017 r. regulowana
maksymalna opłata detaliczna pozostaje 
następnie na poziomie 0,20 EUR za 
megabajt.

Or. el

Poprawka 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r.
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,30 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
19, do dnia 30 czerwca 2017 r. regulowana
maksymalna opłata detaliczna pozostaje 
następnie na poziomie 0,30 EUR za 
megabajt.

Or. en

Uzasadnienie

BEREC twierdzi, że drobne luki (wielkość usług detalicznych nieprzekraczająca trzykrotności 
wielkości usług hurtowych) powinny umożliwiać wejście na rynek nowych podmiotów oraz 
rozwój konkurencji detalicznej. Progi hurtowe należy utrzymać na poziomie zaproponowanym 
przez KE; progi detaliczne dla połączeń odebranych należy utrzymać na poziomie 
zaproponowanym przez KE na rok 2012 i 2013, a w roku 2014 należy je obniżyć; progi 
detaliczne dla połączeń realizowanych i odebranych w roku 2014 należy dostosować do roku 
2014 do propozycji przedstawionych przez BEREC. Tego rodzaju progi należy utrzymać do 
czerwca 2017 r., tak aby KE miała wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie 
szczegółowej analizy i w razie potrzeby na przedłożenie odpowiednich wniosków (art. 19).

Poprawka 225
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
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podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 
megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,10 EUR za 
megabajt. Bez uszczerbku dla art. 13 i 19, 
do dnia 30 czerwca 2016 r. regulowana
maksymalna opłata detaliczna pozostaje 
następnie na poziomie 0,10 EUR za 
megabajt.

Or. nl

Uzasadnienie

Maksymalna cena detaliczna wynosząca 10 eurocentów za megabajt jest właściwsza dla 
praktycznego użytkowania smartfonów. Taka cena jest również bardziej zbliżona do opłat 
krajowych za wyszukiwanie danych w łączności ruchomej, co przyczynia się do zmniejszenia 
zróżnicowania opłat roamingowych i krajowych. Jeżeli maksymalna cena detaliczna 
wynosząca 10 eurocentów za megabajt zostanie połączona z maksymalną ceną hurtową 
wynoszącą 3 eurocenty za megabajt, wówczas pozostanie wystarczająca swoboda działania w 
zakresie ofert konkurencyjnych.

Poprawka 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
przejścia na eurotaryfę usług transmisji 
danych lub zrezygnować z niej, 
przestrzegając przy tym warunków 
umowy. Zmiana taryfy musi nastąpić 
bezpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
przejścia na eurotaryfę usług transmisji 
danych lub zrezygnować z niej, 
przestrzegając przy tym warunków 
umowy. Zmiana taryfy musi nastąpić 
bezpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
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abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający trzech miesięcy. 
Eurotaryfę usług transmisji danych można 
zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 
eurotaryfą.

abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy, tak aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy, łącznie 
z ewentualnym okresem wypowiedzenia 
umowy. Eurotaryfę usług transmisji danych 
można zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 
eurotaryfą.

Or. en

Poprawka 227
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r. 
operatorzy macierzyści poinformują 
indywidualnie wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o eurotaryfie 
usług transmisji danych, o tym, że będzie 
ona obowiązywać najpóźniej od dnia 
1 lipca 2012 r. w przypadku wszystkich 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy nie dokonali świadomego wyboru 
określonej taryfy roamingowej lub pakietu 
roamingowego w odniesieniu do usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także o ich prawie do 
przejścia na eurotaryfę usług transmisji 
danych oraz rezygnacji z niej zgodnie 
z ust. 5.

6. Najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r. 
operatorzy macierzyści poinformują 
indywidualnie i na trwałym nośniku 
wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o eurotaryfie 
usług transmisji danych, o tym, że będzie 
ona obowiązywać najpóźniej od dnia 
1 lipca 2012 r. w przypadku wszystkich 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy nie dokonali świadomego wyboru 
określonej taryfy roamingowej lub pakietu 
roamingowego w odniesieniu do usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także o ich prawie do 
przejścia na eurotaryfę usług transmisji 
danych oraz rezygnacji z niej zgodnie 
z ust. 5.

Or. fr
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Poprawka 228
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony

Warunki wcześniejszego zaprzestania 
stosowania maksymalnych opłat 
hurtowych i detalicznych
1. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynku usług roamingu, BEREC 
regularnie gromadzi dane dotyczące 
zmian opłat detalicznych i hurtowych za 
świadczone w roamingu usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych. 
Dane te przekazywane są Komisji co 
najmniej dwa razy w roku. Komisja 
podaje je do publicznej wiadomości.
2. Jeżeli po dniu 30 czerwca 2018 r. 
średnia hurtowa opłata za jedną z usług 
roamingu (połączenia głosowe, 
wiadomości SMS lub transmisja danych) 
w niezbilansowanym ruchu między 
operatorami nienależącymi do tej samej 
grupy spadnie do poziomu 75% 
maksymalnych hurtowych opłat 
przewidzianych w art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 1 
i art. 11 ust. 1 lub poniżej tego poziomu, 
maksymalne hurtowe opłaty za daną 
usługę roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest 
spełniony, i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C 
dane potwierdzające, że w odniesieniu do 
danej usługi maksymalne opłaty hurtowe 
nie mają już zastosowania.
3. Jeżeli po wprowadzeniu odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, o której mowa 
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w art. 5, i przed dniem 1 lipca 2016 r. 
średnia opłata detaliczna w całej Unii 
spadnie do poziomu 75% maksymalnych 
detalicznych opłat przewidzianych w art. 7 
ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 2 lub 
poniżej tego poziomu, maksymalne 
detaliczne opłaty za daną usługę 
roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest 
spełniony, i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C 
dane potwierdzające, że w odniesieniu do 
danej usługi maksymalne opłaty 
detaliczne nie mają już zastosowania.
4. Odpowiednie maksymalne opłaty 
przestają obowiązywać pierwszego dnia 
miesiąca następującego po opublikowaniu 
danych potwierdzających, że warunki 
określone w ust. 2 lub 3 zostały spełnione.

Or. nl

Poprawka 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Warunki wcześniejszego zaprzestania 
stosowania maksymalnych opłat 
hurtowych i detalicznych
1. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynku usług roamingu, BEREC 
regularnie gromadzi dane dotyczące 
zmian opłat detalicznych i hurtowych za 
świadczone w roamingu usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych. 
Dane te przekazywane są Komisji co 
najmniej dwa razy w roku. Komisja 
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podaje je do publicznej wiadomości.
2. Jeżeli po dniu 30 czerwca 2018 r. 
średnia hurtowa opłata za jedną z usług 
roamingu (połączenia głosowe, 
wiadomości SMS lub transmisja danych) 
w niezbilansowanym ruchu między 
operatorami nienależącymi do tej samej 
grupy spadnie do poziomu 75% 
maksymalnych hurtowych opłat 
przewidzianych w art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 1 
i art. 11 ust. 1 lub poniżej tego poziomu, 
maksymalne hurtowe opłaty za daną 
usługę roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest 
spełniony, i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C 
dane potwierdzające, że w odniesieniu do 
danej usługi maksymalne opłaty hurtowe 
nie mają już zastosowania.
3. Jeżeli po wprowadzeniu odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, o której mowa 
w art. 5, i przed dniem 1 lipca 2016 r. 
średnia opłata detaliczna w całej Unii 
spadnie do poziomu 75% maksymalnych 
detalicznych opłat przewidzianych w art. 7 
ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 2 lub 
poniżej tego poziomu, maksymalne 
detaliczne opłaty za daną usługę 
roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest 
spełniony, i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C 
dane potwierdzające, że w odniesieniu do 
danej usługi maksymalne opłaty 
detaliczne nie mają już zastosowania.
4. Odpowiednie maksymalne opłaty 
przestają obowiązywać pierwszego dnia 
miesiąca następującego po opublikowaniu 
danych potwierdzających, że warunki 
określone w ust. 2 lub 3 zostały spełnione.
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Poprawka 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli po dniu 30 czerwca 2018 r. 
średnia hurtowa opłata za jedną z usług 
roamingu (połączenia głosowe, 
wiadomości SMS lub transmisja danych) w 
niezbilansowanym ruchu między 
operatorami nienależącymi do tej samej 
grupy spadnie do poziomu 75%
maksymalnych hurtowych opłat 
przewidzianych w art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 1 
i art. 11 ust. 1 lub poniżej tego poziomu, 
maksymalne hurtowe opłaty za daną usługę 
roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest spełniony, 
i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C dane 
potwierdzające, że w odniesieniu do danej 
usługi maksymalne opłaty hurtowe nie 
mają już zastosowania.

2. Jeżeli po dniu 30 czerwca 2018 r. 
średnia hurtowa opłata za jedną z usług 
roamingu (połączenia głosowe, 
wiadomości SMS lub transmisja danych) w 
niezbilansowanym ruchu między 
operatorami nienależącymi do tej samej 
grupy spadnie do poziomu 50%
maksymalnych hurtowych opłat 
przewidzianych w art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 1 
i art. 11 ust. 1 lub poniżej tego poziomu, 
maksymalne hurtowe opłaty za daną usługę 
roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest spełniony, 
i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C dane 
potwierdzające, że w odniesieniu do danej 
usługi maksymalne opłaty hurtowe nie 
mają już zastosowania.

Or. en

Poprawka 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli po wprowadzeniu odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, o której mowa 

3. Jeżeli po wprowadzeniu odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, o której mowa 



AM\888019PL.doc 151/198 PE478.641v01-00

PL

w art. 5, i przed dniem 1 lipca 2016 r.
średnia opłata detaliczna w całej Unii 
spadnie do poziomu 75% maksymalnych 
detalicznych opłat przewidzianych w art. 7 
ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 2 lub 
poniżej tego poziomu, maksymalne 
detaliczne opłaty za daną usługę roamingu 
przestają obowiązywać. Opierając się na 
danych zgromadzonych przez BEREC, 
Komisja regularnie weryfikuje, czy 
warunek ten jest spełniony, i w przypadku 
jego spełnienia bezzwłocznie publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
seria C dane potwierdzające, że w 
odniesieniu do danej usługi maksymalne 
opłaty detaliczne nie mają już 
zastosowania.

w art. 5, średnia opłata detaliczna w całej 
Unii spadnie do poziomu 50%
maksymalnych detalicznych opłat 
przewidzianych w art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 2 
i art. 12 ust. 2 lub poniżej tego poziomu, 
maksymalne detaliczne opłaty za daną 
usługę roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest spełniony, 
i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C dane 
potwierdzające, że w odniesieniu do danej 
usługi maksymalne opłaty detaliczne nie 
mają już zastosowania.

Or. en

Poprawka 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium kraju innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
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wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

klienta w odwiedzanym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju środki powinny zostać przedsięwzięte również poza terytorium Unii 
Europejskiej.

Poprawka 233
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego 
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego 
lub państwa trzeciego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim lub państwie trzecim.

Or. en
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Poprawka 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego 
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego 
lub państwa trzeciego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
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operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient, który ukończył co 
najmniej 18 lat, powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium kraju innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT oraz w 
walucie, w której klient otrzymuje 
rachunek wystawiony w kraju 
macierzystym) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Klienci powinni skorzystać z tego ostrzeżenia, niezależnie od tego, czy przebywają na 
terytorium Unii Europejskiej, czy poza nim. Ponadto opłaty powinny być podane w walucie, w 
której klient otrzymuje rachunek wystawiony w kraju macierzystym, a nie w walucie kraju 
odwiedzanego.

Poprawka 236
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient, który ukończył co 
najmniej 18 lat, powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
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zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium kraju innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym kraju.

Or. en

Poprawka 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium kraju innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym kraju.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące przejrzystości powinny mieć również zastosowanie poza Unią.

Poprawka 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe zindywidualizowane 
informacje o cenach obejmują maksymalne 
opłaty, którymi klient może zostać 
obciążony zgodnie z posiadanym planem 
taryfowym, za:

Podstawowe zindywidualizowane 
informacje o cenach są przesyłane 
klientowi, który korzysta z usług 
roamingu zarówno na terytorium Unii 
Europejskiej, jak i poza nim, oraz 
obejmują maksymalne opłaty, którymi 
klient może zostać obciążony zgodnie 
z posiadanym planem taryfowym, za:

Or. en

Poprawka 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe zindywidualizowane 
informacje o cenach obejmują 
maksymalne opłaty, którymi klient może 
zostać obciążony zgodnie z posiadanym 
planem taryfowym, za:

Podstawowe zindywidualizowane 
informacje o cenach obejmują faktyczne
opłaty (z uwzględnieniem podatku VAT 
oraz w walucie, w której klient otrzymuje 
rachunek wystawiony w kraju 
macierzystym), którymi klient może zostać 
obciążony zgodnie z posiadanym planem 
taryfowym, za:

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej przejrzystości klient powinien od razu znać wysokość opłaty, 
którą zostanie obciążony. Ponadto opłaty powinny być podane w walucie, w której klient 
otrzymuje rachunek wystawiony w kraju macierzystym, a nie w walucie kraju odwiedzanego.

Poprawka 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju środki powinny zostać przedsięwzięte również poza terytorium Unii 
Europejskiej.

Poprawka 241
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim lub państwie trzecim.

Or. en
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Poprawka 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym kraju.

Or. en

Poprawka 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Klient powinien móc korzystać z informacji o naliczanych opłatach niezależnie od tego, czy 
przebywa na terytorium Unii Europejskiej, czy poza nim.

Poprawka 244
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS b) wysyłanie wiadomości SMS 
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w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

w roamingu w trakcie pobytu 
w odwiedzanym kraju.

Or. en

Poprawka 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu w trakcie pobytu 
w odwiedzanym kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości powinny być również stosowane poza Unią.

Poprawka 246
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) korzystanie z usług transmisji danych 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim lub państwie trzecim, 
wyrażone ceną za megabajt.

Or. en
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Poprawka 247
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu każdej takiej wiadomości 
klient ma możliwość powiadomienia 
operatora macierzystego, bezpłatnie i w 
prosty sposób, o swojej rezygnacji z 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej. Klient, który powiadomił 
o rezygnacji ze wspomnianej 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej, ma prawo w dowolnym 
momencie żądać ponownego 
nieodpłatnego uruchomienia tej usługi 
przez operatora macierzystego.

Po otrzymaniu każdej takiej wiadomości 
klient, który ukończył co najmniej 18 lat, 
ma możliwość powiadomienia operatora 
macierzystego, bezpłatnie i w prosty 
sposób, o swojej rezygnacji z 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej. Klient, który powiadomił 
o rezygnacji ze wspomnianej 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej, ma prawo w dowolnym 
momencie żądać ponownego 
nieodpłatnego uruchomienia tej usługi 
przez operatora macierzystego.

Or. en

Poprawka 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu każdej takiej wiadomości 
klient ma możliwość powiadomienia 
operatora macierzystego, bezpłatnie i w 
prosty sposób, o swojej rezygnacji z 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej. Klient, który powiadomił 
o rezygnacji ze wspomnianej
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej, ma prawo w dowolnym 
momencie żądać ponownego 
nieodpłatnego uruchomienia tej usługi 
przez operatora macierzystego.

Po otrzymaniu każdej takiej wiadomości 
klient, który ukończył co najmniej 18 lat, 
ma możliwość powiadomienia operatora 
macierzystego, bezpłatnie i w prosty 
sposób, o swojej rezygnacji z 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej. Klient, który powiadomił 
o rezygnacji ze wspomnianej 
automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej, ma prawo w dowolnym
momencie żądać ponownego 
nieodpłatnego uruchomienia tej usługi 
przez operatora macierzystego.
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Or. en

Uzasadnienie

Przed otrzymywaniem szokująco wysokich rachunków należy chronić zwłaszcza osoby 
niepełnoletnie.

Poprawka 249
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać 
w każdym rejonie Unii bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
informacji cenowych dotyczących opłat 
roamingowych obowiązujących w sieci 
odwiedzanej za połączenia głosowe, 
wiadomości SMS, MMS i inne usługi 
transmisji danych, a także informacji 
dotyczących środków służących 
przejrzystości obowiązujących na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je 
bezpłatnie, za pomocą połączenia 
głosowego lub wiadomości SMS w sieci 
ruchomej. Wniosek taki składa się pod 
bezpłatnym numerem wskazanym w tym 
celu przez operatora macierzystego.
Zobowiązania przewidziane w ust. 1 nie 
mają zastosowania w odniesieniu do 
urządzeń typu maszyna do maszyny 
(M2M), które wykorzystują łączność 
ruchomą.

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
informacji cenowych dotyczących opłat 
roamingowych obowiązujących w sieci 
odwiedzanej za połączenia głosowe, 
wiadomości SMS, MMS i inne usługi 
transmisji danych, a także informacji 
dotyczących środków służących 
przejrzystości obowiązujących na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je 
bezpłatnie, za pomocą połączenia 
głosowego lub wiadomości SMS w sieci 
ruchomej. Wniosek taki składa się pod 
bezpłatnym numerem wskazanym w tym 
celu przez operatora macierzystego.
Zobowiązania przewidziane w ust. 1 nie 
mają zastosowania w odniesieniu do 
urządzeń typu maszyna do maszyny 
(M2M), które wykorzystują łączność 
ruchomą.

Or. en

Poprawka 250
Christian Engström, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać 
w każdym rejonie Unii bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
informacji cenowych dotyczących opłat 
roamingowych obowiązujących w sieci 
odwiedzanej za połączenia głosowe, 
wiadomości SMS, MMS i inne usługi 
transmisji danych, a także informacji 
dotyczących środków służących 
przejrzystości obowiązujących na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je 
bezpłatnie, za pomocą połączenia 
głosowego lub wiadomości SMS w sieci 
ruchomej. Wniosek taki składa się pod 
bezpłatnym numerem wskazanym w tym 
celu przez operatora macierzystego.
Zobowiązania przewidziane w ust. 1 nie 
mają zastosowania w odniesieniu do 
urządzeń typu maszyna do maszyny 
(M2M), które wykorzystują łączność 
ruchomą.

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
informacji cenowych dotyczących opłat 
roamingowych obowiązujących w sieci 
odwiedzanej za połączenia głosowe, 
wiadomości SMS, MMS i inne usługi 
transmisji danych, a także informacji 
dotyczących środków służących 
przejrzystości obowiązujących na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je 
bezpłatnie, za pomocą połączenia 
głosowego lub wiadomości SMS w sieci 
ruchomej. Wniosek taki składa się pod 
bezpłatnym numerem wskazanym w tym 
celu przez operatora macierzystego.
Zobowiązania przewidziane w ust. 1 nie 
mają zastosowania w odniesieniu do 
urządzeń typu maszyna do maszyny 
(M2M), które wykorzystują łączność 
ruchomą.

Or. en

Poprawka 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom korzystającym 
z roamingu możliwość 
celowego i nieodpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej 
konsumpcji wyrażonej objętościowo lub 
w walucie, w której klient korzystający 
z roamingu otrzymuje rachunki z tytułu 
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połączeń realizowanych i wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym, i która gwarantuje, że bez 
wyraźnej zgody klienta skumulowane 
wydatki z tytułu połączeń 
realizowanych i wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym 
w określonym przedziale czasowym nie 
przekraczają określonej maksymalnej 
kwoty.
W tym celu operator macierzysty 
udostępnia co najmniej jeden 
maksymalny próg finansowy na określone 
okresy użytkowania, pod warunkiem że 
klient będzie z wyprzedzeniem 
powiadamiany o odpowiadającej objętości 
danych. Jedna z tych maksymalnych kwot 
(domyślny próg finansowy) jest zbliżona 
do kwoty 50 EUR w miesięcznym okresie 
fakturowania (bez podatku VAT), jednak 
kwoty tej nie przekracza.
Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jednemu 
z tych progów (domyślnemu 
progowi objętościowemu) odpowiada 
kwota nieprzekraczająca 50 EUR 
w miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT). Ponadto operator 
macierzysty może oferować swoim 
klientom korzystającym z roamingu inne 
progi, z różnymi, tj. wyższymi lub 
niższymi, maksymalnymi miesięcznymi 
limitami opłat. Domyślny próg, o którym 
mowa w akapicie drugim i trzecim, ma 
zastosowanie wobec wszystkich klientów, 
którzy nie wybrali innego progu.
Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w urządzeniu, gdy połączenia 
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realizowane i wiadomości SMS 
dostarczane w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.
W przypadku przekroczenia limitu 
finansowego lub objętościowego klient 
korzystający z roamingu otrzymuje 
powiadomienie na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie. Powiadomienie to 
określa procedurę, którą klient ma 
zastosować, jeśli pragnie, by usługi te były 
kontynuowane, oraz koszt związany 
z każdą dodatkową wykorzystaną 
jednostką. Jeżeli klient korzystający 
z roamingu nie udziela odpowiedzi, do 
której został wezwany w otrzymanym 
powiadomieniu, operator macierzysty 
zaprzestaje niezwłocznie realizacji na 
rzecz tego klienta wszelkich płatnych 
połączeń i płatnego dostarczania 
wiadomości SMS w roamingu 
regulowanym oraz naliczania opłat, 
dopóki klient korzystający z roamingu nie 
zażąda kontynuowania lub wznowienia 
świadczenia tych usług. Za każdym razem, 
gdy klient korzystający z roamingu złoży 
wniosek o przejście na mechanizm „limitu 
finansowego lub objętościowego” lub 
zechce z niego zrezygnować, zmiana musi 
nastąpić nieodpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania 
wniosku i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym innych 
elementów abonamentu.
Przepis ten stosuje się do klientów 
korzystających z usług roamingu zarówno 
na terytorium Unii Europejskiej, jak i 
poza nim.

Or. en
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Poprawka 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom możliwość 
celowego i nieodpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej 
konsumpcji wyrażonej w walucie, w której 
klient otrzymuje rachunki z tytułu usług w 
zakresie połączeń głosowych i wiadomości 
SMS świadczonych w roamingu 
regulowanym w państwach nienależących 
do UE, i która gwarantuje, że bez 
wyraźnej zgody klienta skumulowane 
wydatki z tytułu usług świadczonych 
w roamingu w określonym przedziale 
czasowym nie przekraczają określonej 
maksymalnej kwoty.
W tym celu operator macierzysty 
udostępnia co najmniej jeden 
maksymalny próg finansowy na określone 
okresy użytkowania, pod warunkiem że 
klient będzie z wyprzedzeniem 
powiadamiany o odpowiadających 
progach. Jedna z tych maksymalnych 
kwot (domyślny próg finansowy) jest 
zbliżona do kwoty 50 EUR w miesięcznym 
okresie fakturowania (bez podatku VAT), 
jednak kwoty tej nie przekracza. Ponadto 
operator macierzysty może oferować 
swoim klientom inne progi, z różnymi, tj. 
wyższymi lub niższymi, maksymalnymi 
miesięcznymi limitami opłat.
Domyślny próg, o którym mowa 
w akapicie drugim i trzecim, ma 
zastosowanie wobec wszystkich klientów, 
którzy nie wybrali innego progu. Dla 
klientów, którzy nie ukończyli 18 lat, 
maksymalna kwota jest zbliżona do 
kwoty 20 EUR w miesięcznym okresie 
fakturowania (bez podatku VAT), jednak 
kwoty tej nie przekracza.
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Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta, przykładowo za 
pomocą wiadomości SMS, gdy usługi w 
zakresie połączeń głosowych i wiadomości 
SMS świadczone w roamingu osiągną 
łącznie 50% i 80% przyjętego limitu 
finansowego. Klienci, którzy ukończyli co 
najmniej 18 lat, mają prawo zażądać od 
operatorów zaprzestania wysyłania takich 
powiadomień oraz zażądać w dowolnym 
momencie ponownego nieodpłatnego 
uruchomienia tej usługi przez operatora 
macierzystego.
W przypadku przekroczenia limitu 
finansowego klient korzystający 
z roamingu otrzymuje powiadomienie na 
telefon komórkowy lub inne urządzenie. 
Powiadomienie to określa procedurę, 
którą klient ma zastosować, jeśli pragnie, 
by usługi te były kontynuowane, oraz 
koszt związany z każdą dodatkową 
wykorzystaną jednostką. Jeżeli klient nie 
udziela odpowiedzi, do której został 
wezwany w otrzymanym powiadomieniu, 
operator macierzysty zaprzestaje 
niezwłocznie świadczenia na rzecz tego 
klienta usług w zakresie wiadomości SMS 
i połączeń głosowych w roamingu oraz 
naliczania opłat, dopóki klient 
korzystający z roamingu nie zażąda 
kontynuowania lub wznowienia 
świadczenia tych usług. 
Za każdym razem, gdy klient złoży 
wniosek o przejście na mechanizm „limitu 
finansowego” lub zechce z niego 
zrezygnować, zmiana musi nastąpić 
nieodpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym innych 
elementów abonamentu.

Or. en
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Poprawka 253
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
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danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych. 

danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Informacje o cenach są 
wyrażone w gigabajtach. Mechanizmy 
ochronne, o których mowa w ust. 3, nie 
mają zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

Or. en

Poprawka 255
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu, 
zarówno na terytorium Unii Europejskiej, 
jak i poza nim, w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu zgodnie z ust. 2 i 3.
Mechanizmy ochronne, o których mowa w 
ust. 3, nie mają zastosowania do klientów 
usług przedpłaconych, którzy korzystają z 
tych usług bez mechanizmu 
automatycznego doładowania.

Or. en

Poprawka 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych. 

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do usług typu maszyna do 
maszyny (M2M) ani do klientów usług 
przedpłaconych, z wyjątkiem przypadków, 
w których wybrali oni mechanizm 
automatycznego doładowania.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi M2M powinny zostać wykluczone ze względu na brak interakcji między ludźmi oraz na 
to, że zawiadomienie o odcięciu nie miałoby żadnego sensu. Poza tym tego rodzaju usługi 
zazwyczaj są świadczone w kontekście biznesowym. Co więcej, klienci usług przedpłaconych 
powinni zostać wykluczeni z zastosowania środków służących wyeliminowaniu problemu 
szokująco wysokich rachunków, ponieważ środki przedpłacone zazwyczaj ograniczają się do 
niewielkich kwot. Jednak w przypadku klientów korzystających z systemów automatycznego 
doładowania problem szokująco wysokich rachunków jest dość prawdopodobny i w związku z 
tym należy zapobiegać jego wystąpieniu.

Poprawka 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
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operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym, zarówno na terytorium 
Unii, jak i poza nim, w sposób, który 
ułatwia klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

Or. en

Poprawka 258
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych. 

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych, chyba że zawarli oni 
umowę o świadczenie usług 
przedpłaconych z automatycznym 
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podwyższeniem limitu środków.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ochrona klientów usług przedpłaconych z automatycznym 
odnawianiem limitu środków przed szokująco wysokimi rachunkami. Początkowo 
zaproponowany tekst nieumyślnie wyłącza takich klientów z zakresu obowiązywania 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych, chyba że zawarli oni 
umowę o świadczenie usług 
przedpłaconych z automatycznym 
podwyższeniem limitu środków.

Or. en

Poprawka 260
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3.

Or. fr

Poprawka 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach operatorzy
macierzyści informują klientów, zarówno 
przed zawarciem umowy, jak i regularnie 
po jej zawarciu, o zagrożeniach 
związanych 
z automatycznym i niekontrolowanym 
łączeniem się i pobieraniem danych 
w roamingu. Ponadto operatorzy 
macierzyści wyjaśniają klientom w sposób 
jasny i zrozumiały, jak można wyłączyć 
automatyczne połączenia i pobieranie 
danych w roamingu w celu uniknięcia 
niekontrolowanego korzystania z usług 

Operatorzy macierzyści informują 
klientów, zarówno przed zawarciem 
umowy, jak i regularnie po jej zawarciu, 
o zagrożeniach związanych 
z automatycznym i niekontrolowanym 
łączeniem się i pobieraniem danych 
w roamingu. Ponadto operatorzy 
macierzyści wyjaśniają klientom w sposób 
jasny i zrozumiały, jak można wyłączyć 
automatyczne połączenia i pobieranie 
danych w roamingu w celu uniknięcia 
niekontrolowanego korzystania z usług 
roamingu danych. Każdy dostawca usług 
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roamingu danych. transmisji danych w roamingu umożliwia 
klientowi korzystającemu z roamingu 
wyłączenie usługi transmisji danych w 
roamingu.

Or. en

Poprawka 262
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach operatorzy 
macierzyści informują klientów, zarówno 
przed zawarciem umowy, jak i regularnie 
po jej zawarciu, o zagrożeniach 
związanych 
z automatycznym i niekontrolowanym 
łączeniem się i pobieraniem danych 
w roamingu. Ponadto operatorzy 
macierzyści wyjaśniają klientom w sposób 
jasny i zrozumiały, jak można wyłączyć 
automatyczne połączenia i pobieranie 
danych w roamingu w celu uniknięcia 
niekontrolowanego korzystania z usług 
roamingu danych.

W stosownych przypadkach operatorzy 
macierzyści informują klientów, zarówno 
przed zawarciem umowy, jak i regularnie 
po jej zawarciu, o zagrożeniach 
związanych 
z automatycznym i niekontrolowanym 
łączeniem się i pobieraniem danych 
w roamingu. Ponadto operatorzy 
macierzyści powiadamiają swoich 
klientów nieodpłatnie oraz w sposób 
jasny i zrozumiały, co muszą zrobić, aby 
wyłączyć automatyczne 
połączenia i pobieranie danych w roamingu 
w celu uniknięcia niekontrolowanego 
korzystania z usług roamingu danych.

Or. fr

Poprawka 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości Za pomocą automatycznej wiadomości 
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operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym kraju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z otrzymywania tej 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju środki powinny zostać przedsięwzięte również poza terytorium Unii 
Europejskiej.

Poprawka 264
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim lub państwie trzecim, 
z wyjątkiem przypadku, gdy klient 
powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Or. en
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Poprawka 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim lub państwie trzecim, 
z wyjątkiem przypadku, gdy klient 
powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Or. en

Poprawka 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o faktycznych taryfach (z uwzględnieniem 
podatku VAT oraz w walucie, w której 
klient otrzymuje rachunek wystawiony w 
kraju macierzystym) obowiązujących 
w przypadku świadczenia temu klientowi 
usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym kraju, z wyjątkiem 
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z otrzymywania tej informacji. przypadku, gdy klient, który ukończył co 
najmniej 18 lat, powiadomił go 
o rezygnacji z otrzymywania tej 
informacji. Zważywszy na to, że opłata jest 
naliczana na podstawie liczby przesłanych 
megabajtów, automatyczna wiadomość 
powinna również zawierać jasny przykład 
wartości, jakiej odpowiada 1 megabajt
danych.

Or. en

Poprawka 267
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu w danym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient, który ukończył co 
najmniej 18 lat, powiadomił go 
o rezygnacji z otrzymywania tej 
informacji.

Or. en

Poprawka 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu w danym 
kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy klient 
powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości powinny być również stosowane do usług roamingu poza Unią.

Poprawka 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym państwie członkowskim. 

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren kraju innego 
niż państwo członkowskie jego sieci 
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
w danym kraju. Informacja dostarczana 
jest, gdy klient korzystający z roamingu 
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Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu regulowanym, bezpłatnie, za 
pomocą właściwych środków 
ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju środki powinny zostać przedsięwzięte również poza terytorium Unii 
Europejskiej.

Poprawka 270
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej i po raz pierwszy 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu regulowanym w danym 
państwie członkowskim lub państwie 
trzecim. Informacja dostarczana jest, gdy 
klient korzystający z roamingu uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej
otrzymanie i zrozumienie.

Or. en
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Poprawka 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej i po raz pierwszy 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu regulowanym w danym kraju. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.
Zindywidualizowane informacje o cenach 
są przesyłane klientowi, który korzysta z 
usług roamingu zarówno na terytorium 
Unii, jak i poza nim.

Or. en

Poprawka 272
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową Tego rodzaju podstawową 
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zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren kraju innego 
niż państwo członkowskie jego sieci 
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
w danym kraju. Informacja dostarczana 
jest, gdy klient korzystający z roamingu 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Or. en

Poprawka 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren kraju innego 
niż państwo członkowskie jego sieci 
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
w danym kraju. Informacja dostarczana 
jest, gdy klient korzystający z roamingu 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu, bezpłatnie, za pomocą 
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transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości powinny być również stosowane do usług roamingu poza Unią.

Poprawka 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren kraju innego 
niż państwo członkowskie jego sieci 
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
w danym kraju. Informacja dostarczana 
jest, gdy klient korzystający z roamingu 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu regulowanym, bezpłatnie, za 
pomocą właściwych środków 
ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Or. en

Poprawka 275
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS lub poczty 
elektronicznej każdorazowo, gdy klient 
korzystający z roamingu wjeżdża na teren 
państwa członkowskiego innego niż 
państwo członkowskie jego sieci 
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim. Informacja dostarczana 
jest, gdy klient korzystający z roamingu 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu regulowanym, bezpłatnie, za 
pomocą właściwych środków 
ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Or. fr

Poprawka 276
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom korzystającym 
z roamingu możliwość 
celowego i bezpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej konsumpcji 
wyrażonej objętościowo lub w walucie, 
w której klient korzystający z roamingu 
otrzymuje rachunki z tytułu usług 

Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom korzystającym 
z roamingu możliwość 
celowego i bezpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej konsumpcji 
wyrażonej objętościowo lub w walucie, 
w której klient korzystający z roamingu 
otrzymuje rachunki z tytułu realizacji 
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transmisji danych w roamingu 
regulowanym, i która gwarantuje, że bez 
wyraźnej zgody klienta skumulowane 
wydatki z tytułu usług transmisji danych 
w roamingu regulowanym w określonym 
przedziale czasowym nie przekraczają 
określonej maksymalnej kwoty.

połączeń, usług SMS i usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym, i która 
gwarantuje, że bez wyraźnej zgody klienta 
skumulowane wydatki z tytułu realizacji 
połączeń, usług SMS i usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym 
w określonym przedziale czasowym nie 
przekraczają określonej maksymalnej 
kwoty.

Or. en

Poprawka 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom korzystającym 
z roamingu możliwość 
celowego i bezpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej konsumpcji 
wyrażonej objętościowo lub w walucie, 
w której klient korzystający z roamingu 
otrzymuje rachunki z tytułu usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, i która gwarantuje, że bez 
wyraźnej zgody klienta skumulowane 
wydatki z tytułu usług transmisji danych 
w roamingu regulowanym w określonym 
przedziale czasowym nie przekraczają 
określonej maksymalnej kwoty.

Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom korzystającym 
z roamingu możliwość 
celowego i bezpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej konsumpcji 
wyrażonej objętościowo lub w walucie, 
w której klient korzystający z roamingu 
otrzymuje rachunki z tytułu usług 
transmisji danych w roamingu, i która 
gwarantuje, że bez wyraźnej zgody klienta 
skumulowane wydatki z tytułu usług 
transmisji danych w roamingu 
w określonym przedziale czasowym nie 
przekraczają określonej maksymalnej 
kwoty. Nie ma to zastosowania w 
przypadku gdy dostawca usług 
telekomunikacyjnych w łączności 
ruchomej w odwiedzanym kraju poza 
Unią nie pozwala operatorowi 
macierzystemu na monitorowanie 
korzystania z tego rodzaju usług przez 
jego klientów na bieżąco. W takiej sytuacji 
klient jest o tym odpowiednio 
informowany za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, nieodpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy znajdzie się na 
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terytorium danego kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące przejrzystości i ochronie konsumentów powinny być również stosowane poza 
Unią. Pozostaje jednak kwestia krajów, w których ze względów technicznych operatorzy 
macierzyści mogą nie być w stanie śledzić korzystania z usług przez swoich klientów na 
bieżąco i na koniec miesiąca otrzymują jedynie zestawienie takich informacji.

Poprawka 278
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jedna 
z tych maksymalnych kwot (domyślny 
próg finansowy) jest zbliżona do 
kwoty 50 EUR w miesięcznym okresie 
fakturowania (bez podatku VAT), jednak 
kwoty tej nie przekracza.

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient, który 
ukończył co najmniej 18 lat, będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jedna 
z tych maksymalnych kwot (domyślny 
próg finansowy) jest zbliżona do 
kwoty 50 EUR w miesięcznym okresie 
fakturowania (bez podatku VAT), jednak 
kwoty tej nie przekracza.

Or. en

Poprawka 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient będzie 

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient, który 
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z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jedna 
z tych maksymalnych kwot (domyślny 
próg finansowy) jest zbliżona do 
kwoty 50 EUR w miesięcznym okresie 
fakturowania (bez podatku VAT), jednak 
kwoty tej nie przekracza.

ukończył co najmniej 18 lat, będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jedna 
z tych maksymalnych kwot (domyślny 
próg finansowy) jest zbliżona do 
kwoty 50 EUR w miesięcznym okresie 
fakturowania (bez podatku VAT), jednak 
kwoty tej nie przekracza. Dla klientów, 
którzy nie ukończyli 18 lat, maksymalna 
kwota jest zbliżona do kwoty 20 EUR 
w miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT), jednak kwoty tej nie 
przekracza.

Or. en

Uzasadnienie

Przed otrzymywaniem szokująco wysokich rachunków należy chronić zwłaszcza osoby 
niepełnoletnie.

Poprawka 280
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jednemu 
z tych progów (domyślnemu 
progowi objętościowemu) odpowiada 
kwota nieprzekraczająca 50 EUR 
w miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT).

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient, który 
ukończył co najmniej 18 lat, będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jednemu 
z tych progów (domyślnemu 
progowi objętościowemu) odpowiada 
kwota nieprzekraczająca 50 EUR 
w miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT).

Or. en
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Poprawka 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jednemu 
z tych progów (domyślnemu 
progowi objętościowemu) odpowiada 
kwota nieprzekraczająca 50 EUR 
w miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT).

Operator macierzysty może alternatywnie 
wprowadzić progi wyrażone objętością 
danych, pod warunkiem że klient, który 
ukończył co najmniej 18 lat, będzie 
z wyprzedzeniem powiadamiany 
o odpowiadających im kwotach. Jednemu 
z tych progów (domyślnemu 
progowi objętościowemu) odpowiada 
kwota nieprzekraczająca 50 EUR 
w miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT). Dla klientów, którzy nie 
ukończyli 18 lat, maksymalna kwota jest 
zbliżona do kwoty 20 EUR w miesięcznym 
okresie fakturowania (bez podatku VAT), 
jednak kwoty tej nie przekracza.

Or. en

Poprawka 282
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi połączeń 
roamingowych, usługi SMS i usługi 
transmisji danych w roamingu 
osiągną 80% przyjętego limitu 
finansowego lub objętościowego. Klienci 
mają prawo zażądać od operatorów 
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zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

zaprzestania wysyłania takich 
powiadomień oraz zażądać w dowolnym 
momencie ponownego nieodpłatnego 
uruchomienia tej usługi przez operatora 
macierzystego.

Or. en

Poprawka 283
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci, którzy ukończyli 
co najmniej 18 lat, mają prawo zażądać od 
operatorów zaprzestania wysyłania takich 
powiadomień oraz zażądać w dowolnym 
momencie ponownego nieodpłatnego 
uruchomienia tej usługi przez operatora 
macierzystego.

Or. en

Poprawka 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia Każdy operator macierzysty zapewnia 
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również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 50% i 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci, którzy ukończyli 
co najmniej 18 lat, mają prawo zażądać od 
operatorów zaprzestania wysyłania takich 
powiadomień oraz zażądać w dowolnym 
momencie ponownego nieodpłatnego 
uruchomienia tej usługi przez operatora 
macierzystego.

Or. en

Poprawka 285
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 50% i 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

Or. en
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Poprawka 286
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, wiadomości poczty 
elektronicznej lub poprzez okno dialogowe 
w komputerze, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

Każdy operator macierzysty zapewnia 
również przesłanie odpowiedniego 
powiadomienia na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS lub wiadomości poczty 
elektronicznej, gdy usługi transmisji 
danych w roamingu osiągną 80% 
przyjętego limitu finansowego lub 
objętościowego. Klienci mają prawo 
zażądać od operatorów zaprzestania 
wysyłania takich powiadomień oraz 
zażądać w dowolnym momencie 
ponownego nieodpłatnego uruchomienia 
tej usługi przez operatora macierzystego.

Or. fr

Poprawka 287
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przekroczenia limitu 
finansowego lub objętościowego klient 
korzystający z roamingu otrzymuje 
powiadomienie o tym fakcie na telefon 
komórkowy lub inne urządzenie. 
Powiadomienie to określa procedurę, którą 
klient ma zastosować, jeśli pragnie, by 
usługi te były kontynuowane, oraz koszt 
związany z każdą dodatkową 
wykorzystaną jednostką. Jeżeli klient 
korzystający z roamingu nie udziela 

W przypadku przekroczenia limitu 
finansowego lub objętościowego klient 
korzystający z roamingu otrzymuje 
powiadomienie o tym fakcie na telefon 
komórkowy lub inne urządzenie. 
Powiadomienie to określa procedurę, którą 
klient ma zastosować, jeśli pragnie, by 
usługi te były kontynuowane, oraz koszt 
związany z każdą dodatkową 
wykorzystaną jednostką. Jeżeli klient 
korzystający z roamingu nie udziela
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odpowiedzi, do której został wezwany 
w otrzymanym powiadomieniu, operator 
macierzysty zaprzestaje niezwłocznie 
świadczenia usług transmisji danych 
w roamingu regulowanym temu klientowi 
oraz naliczania opłat, dopóki klient 
korzystający z roamingu nie zażąda 
kontynuowania lub wznowienia 
świadczenia tych usług.

odpowiedzi, do której został wezwany 
w otrzymanym powiadomieniu, operator 
macierzysty zaprzestaje niezwłocznie 
świadczenia usług realizacji połączeń, 
usług SMS i usług transmisji danych 
w roamingu regulowanym temu klientowi 
oraz naliczania opłat, dopóki klient 
korzystający z roamingu nie zażąda 
kontynuowania lub wznowienia 
świadczenia tych usług.

Or. en

Poprawka 288
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawsze kiedy klient korzystający z 
roamingu złoży wniosek o przejście na 
mechanizm „limitu finansowego lub 
objętościowego” lub zechce z niego 
zrezygnować, zmiana musi nastąpić 
bezpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym innych 
elementów abonamentu.

Zawsze kiedy klient korzystający z 
roamingu złoży wniosek o przejście na 
mechanizm „limitu finansowego lub 
objętościowego” lub zechce z niego 
zrezygnować, zmiana musi nastąpić 
bezpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym innych 
elementów abonamentu.

Przepis ten stosuje się do klientów 
korzystających z usług roamingu zarówno 
na terytorium Unii, jak i poza nim.

Or. en

Poprawka 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przepisy ust. 3 stosuje się do klientów 
korzystających z usług roamingu zarówno 
na terytorium Unii Europejskiej, jak i 
poza nim.

Or. en

Poprawka 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Porównywanie cen

Każda informacja podawana klientowi na 
temat detalicznej ceny usług za połączenia 
głosowe, wiadomość SMS czy transmisję 
danych w roamingu powinna uwzględniać 
podatek VAT.
Komisja analizuje także przejrzystość i 
porównywalność poszczególnych stawek 
proponowanych klientom przez 
operatorów i składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat dalszych niezbędnych działań 
mających  umożliwić klientom łatwe 
porównywanie tych stawek, a tym samym 
ułatwić im podjęcie decyzji o zmianie 
operatora na innego.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie ma możliwości porównania różnych stawek oferowanych przez poszczególnych 
operatorów sieci komórkowych. Komisja powinna zbadać tę kwestię. W celu zapewnienia 
przejrzystości konieczne jest również dopilnowanie, aby wszystkie informacje o cenach 
uwzględniały podatek VAT.
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Poprawka 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
określające sankcje stosowane 
w przypadku naruszenia niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki niezbędne dla zapewnienia ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie informują Komisję o tych 
przepisach w terminie do dnia 30 marca 
2012 r. oraz informują ją niezwłocznie 
o wszelkich późniejszych zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
określające sankcje stosowane 
w przypadku naruszenia niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki niezbędne dla zapewnienia ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Sankcje te 
obejmują zobowiązanie operatorów do 
wypłaty abonentom rekompensaty w 
przypadku, gdy operatorzy opóźniają lub 
utrudniają abonentowi przejście do 
alternatywnego dostawcy usług roamingu.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o tych przepisach w terminie do dnia 
30 marca 2012 r. oraz informują ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach mających wpływ na te przepisy.

Or. en

Poprawka 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja ocenia 

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja ocenia 
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w szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja 
dokonuje między innymi przeglądu:

w szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja 
dokonuje między innymi przeglądu:

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba więcej czasu, aby ocenić to, czy rozwiązanie strukturalne będzie działało w praktyce 
oraz czy zapewni konkurencję na rynku.

Poprawka 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja ocenia 
w szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. 
Komisja dokonuje między innymi
przeglądu:

1. W celu dokonania niezbędnych zmian 
na rzecz urzeczywistnienia jednolitego 
rynku usług łączności za pośrednictwem 
telefonii komórkowej, zgodnie z 
wymogiem określonym w art. 4a, Komisja,
po przeprowadzeniu konsultacji z BEREC 
i innymi właściwymi zainteresowanymi 
stronami, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r. przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie nowy wniosek 
ustawodawczy, który powinien także 
obejmować wniosek o dokonanie 
aktualizacji progów hurtowych na okres 
pomiędzy dniem 1 lipca 2016 r. a dniem 
30 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem 
zmian, które zaszły w stosunku do opłat 
hurtowych za świadczenie usług łączności 
w zakresie połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych. Ten 
wniosek powinien również obejmować 
wniosek dotyczący stworzenia 
europejskich operatorów i licencji 
obejmujących całą Unię;

Or. en
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Poprawka 294
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja ocenia 
w szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. 
Komisja dokonuje między innymi 
przeglądu:

1. W celu dokonania niezbędnych zmian 
na rzecz urzeczywistnienia jednolitego 
rynku usług łączności za pośrednictwem 
telefonii komórkowej, zgodnie z 
wymogiem określonym w art. 4a, Komisja,
po przeprowadzeniu konsultacji z BEREC 
i innymi właściwymi zainteresowanymi 
stronami, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r. przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie nowy wniosek 
ustawodawczy, który powinien także 
obejmować wniosek o dokonanie 
aktualizacji progów hurtowych na okres 
pomiędzy dniem 1 lipca 2016 r. a dniem 
30 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem 
zmian, które zaszły w stosunku do opłat 
hurtowych za świadczenie usług łączności 
w zakresie połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych.

Or. en

Poprawka 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja ocenia 
w szczególności, czy cele niniejszego 

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do
dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja ocenia 
w szczególności, czy cele niniejszego 
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rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja 
dokonuje między innymi przeglądu:

rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja 
dokonuje między innymi przeglądu:

Or. en

Uzasadnienie

Aby móc ocenić wpływ środków strukturalnych na rynek, należy przewidzieć późniejszą datę 
przeglądu.

Poprawka 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zmian wysokości opłat hurtowych i 
detalicznych z tytułu świadczenia klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej, wysyłania wiadomości SMS i 
transmisji danych, a także odnośnych 
zmian w usługach łączności ruchomej na 
szczeblu krajowym w różnych krajach 
członkowskich, odrębnie dla klientów 
usług abonamentowych i klientów usług 
przedpłaconych, oraz jakości i szybkości 
tych usług;

skreślone

Or. en

Poprawka 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostępności i jakości usług, łącznie 
z usługami będącymi alternatywą dla 
roamingu (usługi głosowe, 
SMS i przekazywanie danych), zwłaszcza 

skreślone
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w świetle rozwoju techniki;

Or. en

Poprawka 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych lub w inny sposób 
z obniżki kosztów świadczenia usług 
roamingowych, a także z różnorodności 
taryf i produktów dostępnych dla 
konsumentów o różnych potrzebach 
w zakresie korzystania z telefonu 
komórkowego;

skreślone

Or. en

Poprawka 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stopnia konkurencji na rynku 
detalicznym i hurtowym, a w 
szczególności pozycji rynkowej 
mniejszych, niezależnych lub 
nowopowstałych operatorów, w tym 
wpływu na konkurencję umów 
komercyjnych oraz stopnia wzajemnego 
połączenia operatorów;

skreślone

Or. en
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Poprawka 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stopnia, w jakim rozwiązania 
strukturalne przewidziane w art. 3 i 4 
przyczyniły się do zwiększenia 
konkurencji na rynku usług roamingu.

skreślone

Or. en

Poprawka 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że środki 
strukturalne przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu są niewystarczające do 
celów wspierania konkurencji na rynku 
usług roamingu z myślą o korzyściach dla 
europejskich konsumentów, Komisja 
może przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii. 
Komisja rozważy w szczególności, czy 
konieczne jest zmodyfikowanie środków 
strukturalnych, czy też należy przedłużyć 
okres obowiązywania którejkolwiek z 
maksymalnych stawek detalicznych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12.

skreślony

Or. en

Poprawka 302
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że środki 
strukturalne przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu są niewystarczające do 
celów wspierania konkurencji na rynku 
usług roamingu z myślą o korzyściach dla
europejskich konsumentów, Komisja może 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie odpowiednie wnioski w celu 
rozwiązania tej kwestii. Komisja rozważy 
w szczególności, czy konieczne jest 
zmodyfikowanie środków strukturalnych, 
czy też należy przedłużyć okres 
obowiązywania którejkolwiek z 
maksymalnych stawek detalicznych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12.

2. Sprawozdanie musi wykazać, w jakim 
stopniu osiągnięty został cel polegający na 
ujednoliceniu opłat za usługi krajowe i 
usługi roamingu, który został określony w 
europejskiej agendzie cyfrowej, oraz w 
jakim stopniu przyczyniło się to do 
tworzenia nowych produktów (innowacji) 
i jaki wpływ wywarła konkurencja na 
rozwijający i zmieniający się rynek 
łączności w stosunku do europejskich 
konsumentów. Komisja może przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiednie wnioski w celu rozwiązania 
stwierdzonych problemów.

Or. nl

Poprawka 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie traci moc dnia 30 
czerwca 1    2022 r.

Niniejsze rozporządzenie traci moc dnia 30 
czerwca 2022 r.

Or. en


