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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obecne rozporządzenie w sprawie roamingu (z 2007 r., zmienione w 2009 r.) ustanawia 
regulowane opłaty za połączenia i wiadomości SMS w roamingu i wygasa z dniem 30 
czerwca 2012 r. Rozporządzenie to okazało się skuteczne, znacząco obniżyło bowiem ceny 
zarówno połączeń, jak i wiadomości tekstowych w roamingu. Opłaty detaliczne plasują się 
jednak na poziomie bardzo zbliżonym do maksymalnych taryf określonych przez Unię i nadal 
brakuje konkurencji.

Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że w Europejskiej Agendzie Cyfrowej Komisja 
wymieniła jako jeden z celów obniżenie różnicy między cenami usług w roamingu a taryfami 
krajowymi, tak aby do 2015 r. była ona bliska zeru. Zdaniem sprawozdawczyni zbliżenie się 
do tego celu wymaga znalezienia rozwiązania, które zapewni konkurencję i sprawne 
funkcjonowanie rynku usług roamingu, również w późniejszym okresie. Sprawozdawczyni 
przypomina również, że wysiłki włożone w uruchomienie sieci szerokopasmowych mogą 
sprzyjać powstawaniu narzędzi, które stanowią alternatywę dla usług roamingu.

Nowy wniosek dotyczący rozporządzenia (Roaming III) również reguluje opłaty za 
połączenia i wiadomości tekstowe w roamingu oraz wprowadza nowy ważny element:
eurotaryfę dla detalicznych usług transmisji danych w roamingu. Wniosek wprowadza 
również środki strukturalne mające pobudzić konkurencję, przy czym górne pułapy opłat 
zostały utrzymane jako tymczasowe zabezpieczenie dla konsumentów, aż do momentu, w 
którym konkurencja na rynku spowoduje spadek cen.

Od dnia 1 lipca 2014 r. klienci będą mieli możliwość zawarcia umowy na świadczenie usług 
roamingu odrębnej w stosunku do krajowej umowy telefonii komórkowej. Będzie to sprzyjać 
konkurencji na rynku roamingu i stanowi krok w dobrym kierunku. Regulacja poziomu opłat 
detalicznych będzie kontynuowana do 1 czerwca 2016 r., lecz może zostać przedłużona do 
czasu pełnego wejścia w życie środków strukturalnych, które regulacja ta zakłada.

Progi cenowe i środki strukturalne

Sprawozdawczyni chciałaby podkreślić, że istnieje możliwość obniżenia progów cenowych 
zaproponowanych przez Komisję. Niemniej wysokie ceny są wynikiem braku konkurencji na 
rynku usług roamingu, co z kolei jest rezultatem problemów strukturalnych na rynku. W 
związku z tym rozwiązania obecnej sytuacji należy szukać w środkach strukturalnych, które 
wesprze tymczasowa regulacja opłat. Progi cenowe (hurtowe i detaliczne) powinny również 
przewidywać wystarczające możliwości wejścia na rynek nowych operatorów, a w 
konsekwencji zwiększyć konkurencję.

Ponieważ jednak technologia rozwija się szybko, a wszystkie rozwiązania techniczne 
dotyczące rozdzielenia usług omawiane do tej pory mają duże zalety, ale mają również wady i 
budzą wątpliwości, sprawozdawczyni uznaje, że to rozporządzenie nie powinno opowiadać 
się za jednym rozwiązaniem technicznym. Zamiast tego należy podkreślić/wyróżnić/wybrać i 
utrzymać pewne główne elementy (w tym możliwość zachowania tego samego numeru 
telefonu), które rozwiązanie techniczne powinno posiadać, a końcową decyzję co do formy 
rozwiązania technicznego zostawić ekspertom. Zapewni to sprawne funkcjonowanie nowego 
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rozporządzenia, ponieważ konsumenci nie będą obciążeni z powodu korzystania z nowych 
usług ze względu na ich nadmierną złożoność. Zapobiega to również przyjmowaniu 
prawodawstwa, które staje się przestarzałe w momencie jego wdrażania.

Ochrona konsumentów i przejrzystość

W wielu sprawozdaniach odnotowano znaczną poprawę przejrzystości opłat w wyniku 
wdrożenia poprzedniego rozporządzenia w sprawie roamingu. Niemniej sprawozdawczyni 
pragnie zaznaczyć, że konieczne są dalsze postępy.

Proponowane zmiany strukturalne muszą być zaprojektowane tak, aby w jak największym 
stopniu zapewnić przyjazność dla użytkownika i przejrzystość; należy zagwarantować, aby 
informacje dostarczane konsumentom były jasne i zrozumiałe, co ułatwi porównywanie opłat 
i umożliwi zmianę operatorów usług roamingu.

Konsumenci mają otrzymywać wiadomość tekstową z opłatami za poszczególne usługi 
roamingu po przyjeździe do innego kraju, zarówno w obrębie Unii, jak i poza nią. Ponadto 
„próg bezpieczeństwa”, w wysokości 50 euro lub w innej ustalonej indywidualnie wysokości, 
zapobiegający niespodziewanie wysokim rachunkom telefonicznym należy rozszerzyć na 
usługi roamingu w krajach trzecich. Ponadto konsument korzystający z roamingu powinien 
otrzymać powiadomienie od operatora w momencie, gdy zbliża się do progu bezpieczeństwa.

Sprawozdawczyni pragnie ogólnie podkreślić, że Komisja powinna wykorzystać możliwość, 
jaką daje przekształcenie tego rozporządzenia, aby nadać rozporządzeniu jaśniejszą strukturę, 
skonsolidować wszystkie przepisy w zakresie ochrony konsumenta (w tym te dotyczące 
niespodziewanie wysokich rachunków telefonicznych) oraz w zakresie wymogów 
przejrzystości mających zastosowanie do wszystkich usług roamingu i uzupełnić je 
konkretnymi środkami dotyczącymi połączeń głosowych, wiadomości SMS, MMS i usług 
transmisji danych w roamingu. Dałoby to obywatelom jaśniejszy ogląd przysługujących im 
praw, zapewniając jednocześnie większą czytelność rozporządzenia i promując lepsze 
stanowienie prawa.
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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Cel zmniejszenia różnicy między 
cenami usług w roamingu a taryfami 
krajowymi, tak aby do 2015 r. była ona 
bliska zeru jest jednym z kluczowych 
celów skuteczności działania 
wymienionych w komunikacie Komisji pt. 
„Europejska agenda cyfrowa”1. 
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Zgodnie z komunikatem Komisji pt. 
„Europejska agenda cyfrowa” cel 
dotyczący podstawowego 
szerokopasmowego dostępu do internetu 
wymaga, aby do 2013 r. 100% obywateli 
Unii miało dostęp do takich sieci. Ponadto 
Komisja w swoim komunikacie pt. 
„Internet szerokopasmowy w Europie: 
inwestycje na rzecz rozwoju opartego na 
technologiach szerokopasmowych”1

omówiła najlepsze sposoby na zachęcanie 
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do wprowadzania i ustanawiania w Unii 
sieci szerokopasmowych o wysokiej 
przepustowości i bardzo wysokiej 
przepustowości, tak aby pobudzać rozwój 
gospodarki cyfrowej, umożliwiając 
wprowadzanie nowych usług.
_____________
1COM (2010) 0472.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Rozwój szerokopasmowych sieci 
bezprzewodowych zapewniających dostęp 
do internetu i innych innowacyjnych 
rozwiązań jest głównym celem Unii i, 
zgodnie z tą perspektywą, pierwszy 
wieloletni plan polityki w zakresie widma 
radiowego ustanowionego [decyzją nr 
.../.../UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady...] dąży do przyznawania bez zbędnej 
zwłoki odpowiedniego widma radiowego w 
wystarczającej ilości, tak aby wesprzeć 
cele polityki Unii i w jak najlepszy sposób 
zaspokoić rosnący popyt na 
bezprzewodową transmisję danych. W 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie internetu 
szerokopasmowego w Europie: inwestycje 
na rzecz rozwoju opartego na 
technologiach szerokopasmowych1 wzywa 
się Komisję do koordynowania 
wzorcowych praktyk poszczególnych 
państw członkowskich w dziedzinie 
publicznie dostępnych, bezpłatnych i 
szybkich sieci Wi-Fi w transporcie 
publicznym.
_____________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0322P7.
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17d) Komisja w swoim komunikacie w 
sprawie sprawozdania okresowego na 
temat sytuacji na rynku usług 
roamingowych w Unii Europejskiej1

odnotowuje, że rozwój technologii i/lub 
alternatyw dla usług roamingu, takich jak 
dostępność usług telefonii internetowej 
(VoIP) lub Wi-Fi może zwiększyć 
konkurencyjność unijnego rynku usług 
roamingu; podczas gdy alternatywy te, w 
szczególności usługi VoIP, są coraz 
częściej wykorzystywane na szczeblu 
krajowym, nie zanotowano znaczących 
postępów w korzystaniu z nich w 
roamingu.
_____________
1COM(2010)0356.

Or. en

Poprawka 5
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) Klienci 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. Warunki oferowane 
przez macierzystych dostawców usług 
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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.

roamingu powinny być łatwo 
porównywalne dla klientów. W tym celu 
Komisja powinna zaproponować jednolite 
kryteria dostarczania takich informacji. W 
związku z tym proponuje się powierzenie 
Komisji uprawnień do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Szczególnie ważne jest to, aby Komisja 
prowadziła odpowiednie konsultacje z 
BEREC i zainteresowanymi podmiotami, 
w tym na szczeblu ekspertów. Podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie istotnych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Do czasu przyjęcia takich kryteriów 
krajowe organy regulacyjne powinny 
zachęcać do przedstawiania 
porównywalnych informacji, na przykład 
w formie wykazów, które za punkt 
odniesienia przyjmują taryfy regulowane 
stosowane w przypadku danych usług 
roamingu. Klienci 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.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Klienci powinni mieć możliwość 
łatwej zmiany – w jak najkrótszym 
terminie, bez kar i nieodpłatnie – na 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
lub pomiędzy alternatywnymi dostawcami 
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usług roamingu.

Or. en

Poprawka 7
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 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.

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za korzystanie z 
usług roamingu oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu zarówno na terytorium 
Unii, jak i poza nim, operatorzy telefonii 
ruchomej powinni umożliwić swoim 
klientom korzystającym z roamingu  łatwe 
uzyskanie bezpłatnych informacji 
o wysokości opłat roamingowych, jakie 
obowiązują ich przy korzystaniu z usług 
roamingu w odwiedzanym kraju.
Operatorzy powinni ponadto udzielać 
swoim klientom, pod warunkiem, że ci 
znajdują się na terytorium Unii, 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.

Or. en
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Poprawka 8
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

Poprawka 9
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
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Poprawka 10
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) Klienci korzystający z taryf 
przedpłaconych mogą również otrzymywać 
niespodziewanie wysokie rachunki za 
korzystanie z usług roamingu. W związku z 
tym przepisy dotyczące progu odcięcia 
powinny również mieć zastosowanie do 
tych klientów. Ponadto klienci 
korzystający z roamingu w ramach umów
usług przedpłaconych powinni w 
odpowiednim czasie otrzymywać 
ostrzeżenie informujące o zbliżającym się 
wyczerpaniu środków.

Or. en

Uzasadnienie

Klienci usług na kartę (pre-paid) wymagają takiego samego poziomu ochrony jak inni klienci, 
w szczególności w przypadkach gdy umowy pre-paid umożliwiają korzystanie z usług 
telefonicznych przekraczających limit środków lub przewidują opcję automatycznego 
doładowania. Ponadto ponieważ korzystanie z usług roamingu może oznaczać szybkie zużycie 
środków na karcie, operatorzy powinni wysyłać wczesne ostrzeżenia klientom, tak aby 
zapobiec gwałtownemu i niespodziewanemu wyczerpaniu środków.

Poprawka 11
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 

2. Niniejsze rozporządzenie określa także 
zasady mające na celu zwiększenie 
przejrzystości cen i poprawę 
przekazywania informacji o opłatach 
użytkownikom usług roamingu 
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ogólnounijnego. ogólnounijnego. Takie same zasady 
przejrzystości jak te, o których mowa w 
art. 15 ust. 3, stosuje się również do 
operatorów macierzystych, mutatis 
mutandis, w odniesieniu do usług 
roamingu wykorzystywanych poza 
terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 12
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 być neutralne w odniesieniu do technologii, tak aby uniknąć 
sytuacji, w której przepisy stają się przestarzałe na etapie wdrożenia. Dotyczy to kierunku 
rozwoju dual IMSI (międzynarodowy numer tożsamości telefonicznej abonenta mobilnego) 
zaproponowanego przez KE jako rozwiązanie techniczne.

Poprawka 13
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 

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

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

Poprawka 14
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 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 
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
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Poprawka 15
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 ułatwiają 
zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, są 
informowani 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 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operatorzy informują w sposób jasny i 
zrozumiały wszystkich swoich klientów o 
taryfach i ofertach usług roamingu. Za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 17a Komisja – po przeprowadzeniu 
konsultacji z BEREC i zainteresowanymi 
podmiotami – ustanawia jednolite kryteria 
dostarczania tych informacji, tak aby 
zapewnić ich porównywalność. Do czasu 
przyjęcia tych kryteriów krajowe organy 
regulacyjne zachęcają do przedstawiania 
porównywalnych informacji, na przykład 
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w formie wykazów, które za punkt 
odniesienia przyjmują taryfy regulowane 
stosowane w przypadku danych usług 
roamingu.

Or. en

Poprawka 17
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 jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii i spełnia poniższe kryteria:
a) jakiekolwiek/każde rozwiązanie 
techniczne musi być opłacalne;
b) jest ono zaprojektowane w sposób 
przyjazny dla użytkownika;
c) w maksymalnym stopniu zapewnia 
interoperacyjność;
d) klienci mają możliwość łatwej i szybkiej 
zmiany na alternatywnego dostawcę usług 
roamingu lub zmiany pomiędzy nimi, 
zachowując jednocześnie swój numer 
telefonu;
e) korzystanie z usług roamingu przez 
obywateli Unii w krajach trzecich i przez 
obywateli krajów trzecich w Unii nie 
powinno być utrudniane.

Or. en

Poprawka 18
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 
do dnia 1 lipca 2014 r. i spełnienie 
kryteriów określonych w ust. 1. Klienci nie
podlegają żadnym bezpośrednim opłatom 
związanym z korzystaniem z mechanizmu
w związku z odrębną sprzedażą usług 
roamingu.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w ciągu sześciu miesięcy 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. Te rozwiązania 
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usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.

techniczne oraz procedury spełniają 
kryteria określone w ust. 1. Na 
uzasadniony wniosek BEREC Komisja 
może przedłużyć ten termin jednokrotnie 
na okres nieprzekraczający sześciu 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na złożoność zadania BEREC powinien dysponować dodatkowym czasem na 
przygotowanie wstępnych wytycznych dotyczących wdrożenia podstawowych wymogów dla 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług roamingu. Przedłużenia tego terminu może dokonywać 
Komisja, ale jego czas powinien być ograniczony.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie konieczności Komisja może 
udzielić europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które są 
konieczne do celu zharmonizowanego 
wdrożenia przedmiotowego mechanizmu.

W razie konieczności Komisja udziela
europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które są 
konieczne do celu zharmonizowanego 
wdrożenia przedmiotowego mechanizmu.

Or. en

Poprawka 21
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 

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 
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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.

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 2016 r.

Or. en

Poprawka 22
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 0,20 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. en
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Poprawka 23
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 0,60 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 
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

Poprawka 24
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 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 

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

określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy.
Eurotaryfę usług transmisji danych można 
zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 
eurotaryfą.

Or. en

Poprawka 25
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 w sposób jasny i zrozumiały
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. en

Poprawka 26
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 

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać 
w każdym rejonie Unii  bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
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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.

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) czy innych urządzeń, które nie 
posiadają możliwości wysyłania 
wiadomości SMS.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to możliwe w przypadku urządzeń, które nie posiadają możliwości wysyłania 
wiadomości SMS.

Poprawka 27
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

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, mają zastosowanie 
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zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych.

zarówno do klientów usług 
przedpłaconych, jak i umów 
abonamentowych. Klienci korzystający z 
roamingu w ramach umów usług 
przedpłaconych również w odpowiednim 
czasie otrzymują ostrzeżenie informujące 
o zbliżającym się wyczerpaniu środków.

Or. en

Uzasadnienie

Klienci usług na kartę (pre-paid) wymagają takiego samego poziomu ochrony jak inni klienci, 
w szczególności w przypadkach gdy umowy pre-paid umożliwiają korzystanie z usług 
telefonicznych przekraczających limit środków lub przewidują opcję automatycznego 
doładowania. Ponadto ponieważ korzystanie z usług roamingu może oznaczać szybkie zużycie 
środków na karcie, operatorzy powinni wysyłać wczesne ostrzeżenia klientom, tak aby 
zapobiec gwałtownemu i niespodziewanemu wyczerpaniu środków.

Poprawka 28
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 detalicznych
usług transmisji danych w roamingu
świadczonych zarówno na terytorium 
Unii, jak i poza nim, i która gwarantuje, że 
bez wyraźnej zgody klienta skumulowane 
wydatki z tytułu takich detalicznych usług 
transmisji danych w roamingu 
w określonym przedziale czasowym nie 
przekraczają określonej maksymalnej 
kwoty.

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzyste ostrzeżenia o progu odcięcia powinny zostać rozszerzone na kierunki podróży 
poza Europę, tak aby zapobiec bardzo wysokim rachunkom telefonicznym.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 4 ust. 5a, przysługuje Komisji 
od dnia ...* do daty określonej w art. 22 
akapit drugi. 
3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 4 ust. 5a może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. 
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski 
i Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 4 
ust. 5a wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie dwóch miesięcy 
od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
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terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Termin ten 
jest przedłużany o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.
_____________
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. en


