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Poprawka 154
Giles Chichester

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. en

Poprawka 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca [wniosek 
Komisji].

Or. de

Uzasadnienie

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Poprawka 156
Jens Rohde

Projekt rezolucji legislacyjnej
Umocowanie 5 a (nowe)
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Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

- uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. 
w sprawie agendy cyfrowej na rzecz 
wzrostu, mobilności i zatrudnienia: pora 
przyspieszyć, w której Parlament 
Europejski wzywa do zlikwidowania 
roamingu w 2015 r.

Or. en

Poprawka 157
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Europa musi wykorzystać wszystkie 
źródła wzrostu, aby wyjść z kryzysu, 
tworzyć miejsca pracy i odzyskać swoją 
konkurencyjność. Przywrócenie wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy w 
Unii jest celem strategii „Europa 2020”. 
Wiosną 2013 r. Rada Europejska 
podkreśliła znaczenie jednolitego rynku 
cyfrowego dla wzrostu gospodarczego oraz 
zaapelowała o podjęcie konkretnych 
środków mających na celu jak najszybsze 
ustanowienie jednolitego rynku w zakresie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT). Zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020” oraz w odpowiedzi 
na to wezwanie niniejsze rozporządzenie 
ma na celu ustanowienie jednolitego rynku 
łączności elektronicznej poprzez 
uzupełnienie i dostosowanie 
obowiązujących unijnych ram 
regulacyjnych w zakresie łączności 
elektronicznej.

(1) Europa musi wykorzystać wszystkie 
źródła wzrostu, aby wyjść z kryzysu, 
tworzyć miejsca pracy i odzyskać swoją 
konkurencyjność. Przywrócenie wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy w 
Unii jest celem strategii „Europa 2020”. 
Ponadto otoczenie cyfrowe stało się 
częścią przestrzeni publicznej, w której 
ustanowiono nowe formy handlu 
transgranicznego, a nowe możliwości 
biznesowe dla europejskich 
przedsiębiorstw w ramach światowej 
gospodarki cyfrowej są tworzone wraz z 
rozwojem innowacyjnego rynku oraz 
interakcjami społecznymi i kulturowymi.
Wiosną 2013 r. Rada Europejska 
podkreśliła znaczenie jednolitego rynku 
cyfrowego dla wzrostu gospodarczego oraz 
zaapelowała o podjęcie konkretnych 
środków mających na celu jak najszybsze 
ustanowienie jednolitego rynku w zakresie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT). Zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020” oraz w odpowiedzi 
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na to wezwanie niniejsze rozporządzenie 
ma na celu ustanowienie jednolitego rynku 
łączności elektronicznej poprzez 
uzupełnienie i dostosowanie 
obowiązujących unijnych ram 
regulacyjnych w zakresie łączności 
elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z dokumentem roboczym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców 
zatytułowanym „Cyberbezpieczeństwo i kwestie związane z internetem – ustanowienie ram 
działań transatlantyckich”.

Poprawka 158
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Już w Europejskiej agendzie cyfrowej, 
będącej jedną z inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
połączalność sieci uznano za niezbędną 
podstawę rozwoju naszej gospodarki i 
naszego społeczeństwa. Aby Europa mogła 
czerpać korzyści z transformacji cyfrowej, 
Unia potrzebuje dynamicznego jednolitego 
rynku łączności elektronicznej dla 
wszystkich sektorów i w całej Europie. 
Taki prawdziwie jednolity rynek łączności 
będzie stanowić trzon innowacyjnej i 
inteligentnej gospodarki cyfrowej i 
podstawę jednolitego rynku cyfrowego, na 
którym usługi internetowe będą mogły być 
swobodnie świadczone ponad granicami.

(2) Już w Europejskiej agendzie cyfrowej, 
będącej jedną z inicjatyw przewodnich 
strategii „Europa 2020”, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
połączalność sieci uznano za niezbędną 
podstawę rozwoju naszej gospodarki i 
naszego społeczeństwa. Aby Europa mogła 
czerpać korzyści z transformacji cyfrowej, 
Unia potrzebuje dynamicznego jednolitego 
rynku łączności elektronicznej dla 
wszystkich sektorów i w całej Europie. 
Taki prawdziwie jednolity rynek łączności 
będzie stanowić trzon innowacyjnej i 
inteligentnej gospodarki cyfrowej i 
podstawę jednolitego rynku cyfrowego, na 
którym usługi internetowe będą mogły być 
swobodnie świadczone ponad granicami w 
jednolitych warunkach otwartości, 
standaryzacji i interoperacyjności.

Or. it
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Poprawka 159
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
należy zapewnić prawo każdego do 
dostępu do elektronicznych sieci i usług 
komunikacyjnych w Unii i swobodę ich 
udostępniania, a każdemu użytkownikowi 
końcowemu zapewnić prawo do wyboru 
najlepszej oferty dostępnej na rynku; 
swobody te nie powinny być ograniczane 
poprzez rozdrobnienie rynku biegnące 
wzdłuż granic krajowych.

Or. de

Poprawka 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
należy zapewnić swobodę świadczenia 
usług łączności elektronicznej i 
zapewniania sieci łączności elektronicznej 
każdemu klientowi w Unii oraz należy 
zapewnić każdemu użytkownikowi
końcowemu prawo do wyboru najlepszej 
oferty dostępnej na rynku; swobody te nie 
powinny być ograniczane poprzez 
rozdrobnienie rynku biegnące wzdłuż 
granic krajowych.

Or. en

Poprawka 161
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
należy zapewnić swobodę świadczenia 
usług łączności elektronicznej i 

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

każdego użytkownika końcowego do 
wyboru najlepszej oferty dostępnej na 
rynku, co nie powinno być ograniczane 
poprzez rozdrobnienie rynku biegnące 
wzdłuż granic krajowych. Obowiązujące 
ramy regulacyjne w zakresie łączności 
elektronicznej nie rozwiązują w pełni 
kwestii tego rozdrobnienia, z uwagi na 
rozbieżności w zakresie wdrażania 
systemów udzielania ogólnych zezwoleń w 
poszczególnych krajach, krajowych
systemów przydzielania widma oraz 
różnych zestawów przepisów sektorowych 
dotyczących praw konsumentów. Na 
przykład, o ile dyrektywa o zezwoleniach 
ogranicza rodzaj informacji, które mogą 
być wymagane, to dwanaście państw 
członkowskich wymaga dodatkowych 
szczegółów, takich jak kategorie 
planowanych rodzajów działalności, 
zasięg geograficzny działalności, docelowy 
rynek, struktura firmy wraz z nazwiskami 
akcjonariuszy i akcjonariuszy 
akcjonariuszy, certyfikat izby handlowej 
oraz wyciąg z rejestru karnego dotyczący 
przedstawicieli przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
należy zapewnić swobodę świadczenia 
usług łączności elektronicznej i 
zapewniania sieci łączności elektronicznej 
każdemu klientowi w Unii oraz należy 
zapewnić każdemu użytkownikowi 
końcowemu prawo do wyboru najlepszej 
oferty dostępnej na rynku; swobody te nie 
powinny być ograniczane poprzez 

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

rozdrobnienie rynku biegnące wzdłuż 
granic krajowych. Potrzebne jest 
zharmonizowanie i uproszczenie 
obowiązującego środowiska 
regulacyjnego w dziedzinie łączności 
elektronicznej w celu łatwiejszego i 
szybszego urzeczywistnienia jednolitego 
rynku cyfrowego. Przepisy unijne w wielu 
przypadkach określają jedynie podstawowe 
elementy i są często wdrażane przez 
państwa członkowskie w odmienny 
sposób.

Or. ro

Poprawka 163
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ramach sprawnie funkcjonującego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
należy zapewnić swobodę świadczenia 
usług łączności elektronicznej i 
zapewniania sieci łączności elektronicznej 
każdemu klientowi w Unii oraz należy 
zapewnić każdemu użytkownikowi 
końcowemu prawo do wyboru najlepszej 
oferty dostępnej na rynku; swobody te nie 
powinny być ograniczane poprzez 
rozdrobnienie rynku biegnące wzdłuż 
granic krajowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne w zakresie łączności 
elektronicznej nie rozwiązują w pełni 
kwestii tego rozdrobnienia, ponieważ nadal 
stosuje się nie ogólnounijne, lecz krajowe 
systemy udzielania ogólnych zezwoleń, 

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

widmo przydziela się na podstawie 
systemów krajowych, istnieją różnice 
między produktami dostępu dostępnymi 
dla dostawców łączności elektronicznej z 
różnych państw członkowskich oraz 
zastosowanie mają różne zestawy 
przepisów sektorowych dotyczących praw 
konsumentów. Przepisy unijne w wielu 
przypadkach określają jedynie podstawowe 
elementy i różnice w egzekwowaniu i 
wdrażaniu ram regulacyjnych 
doprowadziły do wyższych kosztów dla 
operatorów aktywnych w więcej niż 
jednym państwie, utrudniając tym samym 
inwestycje oraz rozwój jednolitego rynku 
telekomunikacji.

Or. en

Poprawka 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Prawdziwie jednolity rynek łączności 
elektronicznej powinien sprzyjać 
konkurencji, inwestycjom i innowacjom w 
zakresie nowych i zmodernizowanych sieci 
i usług poprzez wspieranie integracji rynku 
i ofert obejmujących usługi transgraniczne. 
Tym samym powinien się on zatem 
przyczynić się do osiągnięcia określonych 
w Europejskiej agendzie cyfrowej 
ambitnych celów w zakresie dostępu do 
szybkich łączy szerokopasmowych.
Wzrastająca dostępność infrastruktury 
cyfrowej i usług cyfrowych powinna z 
kolei zwiększyć możliwości wyboru dla 
konsumentów, umożliwić podniesienie 
jakości usług i zwiększyć różnorodność 
oferowanych treści, a także przyczynić się 
do zwiększenia spójności terytorialnej i 
społecznej oraz ułatwienia mobilności w 

(4) Prawdziwie jednolity rynek łączności 
elektronicznej powinien sprzyjać 
konkurencji, inwestycjom i innowacjom w 
zakresie nowych i zmodernizowanych sieci 
i usług poprzez wspieranie integracji rynku 
i ofert obejmujących usługi transgraniczne. 
Tym samym powinien się on zatem 
przyczynić do osiągnięcia określonych w 
Europejskiej agendzie cyfrowej ambitnych 
celów w zakresie dostępu do szybkich 
łączy szerokopasmowych oraz powinien 
sprzyjać tworzeniu usług i aplikacji 
dostępnych na tych samych poziomach 
funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w 
całej Unii, będących w stanie 
wykorzystywać otwarte dane i formaty w 
interoperacyjny, standardowy i bezpieczny 
sposób. Wzrastająca dostępność 
infrastruktury cyfrowej i usług cyfrowych 
powinna z kolei zwiększyć możliwości 
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całej Unii. wyboru dla konsumentów, umożliwić 
podniesienie jakości usług i zwiększyć 
różnorodność oferowanych treści, a także 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
terytorialnej i społecznej oraz ułatwienia 
mobilności w całej Unii.

Or. it

Poprawka 165
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Prawdziwie jednolity rynek łączności 
elektronicznej powinien sprzyjać 
konkurencji, inwestycjom i innowacjom w 
zakresie nowych i zmodernizowanych sieci 
i usług poprzez wspieranie integracji rynku 
i ofert obejmujących usługi transgraniczne. 
Tym samym powinien się on zatem 
przyczynić się do osiągnięcia określonych 
w Europejskiej agendzie cyfrowej 
ambitnych celów w zakresie dostępu do 
szybkich łączy szerokopasmowych. 
Wzrastająca dostępność infrastruktury 
cyfrowej i usług cyfrowych powinna z 
kolei zwiększyć możliwości wyboru dla 
konsumentów, umożliwić podniesienie 
jakości usług i zwiększyć różnorodność 
oferowanych treści, a także przyczynić się 
do zwiększenia spójności terytorialnej i 
społecznej oraz ułatwienia mobilności w 
całej Unii.

(4) Prawdziwie jednolity rynek łączności 
elektronicznej powinien sprzyjać 
konkurencji, koordynacji, inwestycjom,
innowacjom i zwiększeniu zdolności w 
zakresie nowych i zmodernizowanych sieci 
i usług poprzez wspieranie integracji rynku 
i ofert obejmujących usługi transgraniczne. 
Tym samym powinien się on zatem 
przyczynić do osiągnięcia określonych w 
Europejskiej agendzie cyfrowej ambitnych 
celów w zakresie dostępu do szybkich 
łączy szerokopasmowych. Wzrastająca 
dostępność infrastruktury cyfrowej i usług 
cyfrowych powinna z kolei zwiększyć 
możliwości wyboru dla konsumentów, 
umożliwić podniesienie jakości usług i 
zwiększyć różnorodność oferowanych 
treści, a także przyczynić się do 
zwiększenia spójności terytorialnej i 
społecznej oraz ułatwienia mobilności w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 166
Ioannis A. Tsoukalas



PE524.835v01-00 12/228 AM\1012835PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Prawdziwie jednolity rynek łączności 
elektronicznej powinien sprzyjać 
konkurencji, inwestycjom i innowacjom w 
zakresie nowych i zmodernizowanych sieci 
i usług poprzez wspieranie integracji rynku 
i ofert obejmujących usługi transgraniczne. 
Tym samym powinien się on zatem 
przyczynić się do osiągnięcia określonych 
w Europejskiej agendzie cyfrowej 
ambitnych celów w zakresie dostępu do 
szybkich łączy szerokopasmowych. 
Wzrastająca dostępność infrastruktury 
cyfrowej i usług cyfrowych powinna z 
kolei zwiększyć możliwości wyboru dla 
konsumentów, umożliwić podniesienie 
jakości usług i zwiększyć różnorodność 
oferowanych treści, a także przyczynić się 
do zwiększenia spójności terytorialnej i 
społecznej oraz ułatwienia mobilności w 
całej Unii.

(4) Prawdziwie jednolity rynek łączności 
elektronicznej powinien sprzyjać 
konkurencji, inwestycjom i innowacjom w 
zakresie nowych i zmodernizowanych sieci 
i usług poprzez wspieranie integracji rynku 
i ofert obejmujących usługi transgraniczne. 
Tym samym powinien się on zatem 
przyczynić do osiągnięcia, a nawet do 
przekroczenia, określonych w Europejskiej 
agendzie cyfrowej celów w zakresie 
dostępu do szybkich łączy 
szerokopasmowych. Wzrastająca 
dostępność infrastruktury cyfrowej i usług 
cyfrowych powinna z kolei zwiększyć 
możliwości wyboru dla konsumentów, 
umożliwić podniesienie jakości usług i 
zwiększyć różnorodność oferowanych 
treści, a także przyczynić się do 
zwiększenia spójności terytorialnej i 
społecznej oraz ułatwienia mobilności w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Korzyści wynikające z jednolitego 
rynku łączności elektronicznej powinny 
objąć szerszy ekosystem cyfrowy, w tym 
unijnych producentów sprzętu, dostawców 
treści i aplikacji oraz inne sektory 
gospodarki, takie jak np. bankowość, 
przemysł motoryzacyjny, logistykę, handel 
detaliczny, energię i transport, w których 
wykorzystuje się usługi łączności w celu 
zwiększenia wydajności, na przykład 

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

żywiołowymi, w których wykorzystuje się 
usługi łączności i szerokie pasmo w celu 
zwiększenia wydajności, jakości i oferty 
dla użytkownika końcowego, na przykład 
poprzez powszechne wykorzystywanie 
aplikacji działających w oparciu o chmury 
obliczeniowe, zaawansowaną analizę 
dużych zbiorów danych pochodzących z 
sieci łączności, korzystanie z usług M2M i 
z rozwiązań interoperacyjnych, a także 
poprzez zintegrowane świadczenie usług 
transgranicznych, w dążeniu do otwartej i 
standardowej interoperacyjności 
systemów, w warunkach otwartości 
danych (open data). Organy administracji 
publicznej i sektor opieki zdrowotnej 
powinny również skorzystać z szerszej 
dostępności usług administracji 
elektronicznej i e-zdrowia. W ramach 
jednolitego rynku usług łączności 
elektronicznej wzbogacona może zostać 
również oferta treści i usług kulturalnych 
oraz różnorodność kulturowa ogółem. 
Zapewnienie łączności za pomocą sieci 
łączności elektronicznej jest tak istotne dla 
całej gospodarki, dla społeczeństwa i dla 
inteligentnych miast przyszłości, że należy 
zapobiegać powstawaniu nieuzasadnionych 
obciążeń sektorowych, zarówno mających 
charakter regulacyjny, jak i obciążeń o 
innym charakterze.

Or. it

Poprawka 168
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Korzyści wynikające z jednolitego 
rynku łączności elektronicznej powinny 
objąć szerszy ekosystem cyfrowy, w tym 
unijnych producentów sprzętu, dostawców 
treści i aplikacji oraz inne sektory 

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

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

Or. en

Poprawka 169
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

koncepcji jednolitego zezwolenia unijnego, 
zgodnie z którą ustanowione zostają 
warunki zapewniające większą spójność i 
przewidywalność treści i metod wdrażania 
uregulowań sektorowych w całej Unii. Po 
drugie, konieczne jest zapewnienie 
dostępu, na dużo bardziej jednolitych 
warunkach, do podstawowych produktów 
służących do transgranicznego 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
i świadczenia usług łączności 
elektronicznej, nie tylko na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w przypadku której 
kluczowe są zarówno zakresy 
częstotliwości objęte obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, jak i zakresy 
nieobjęte takim obowiązkiem, lecz również 
na potrzeby łączności stacjonarnej. Po 
trzecie, aby ujednolicić warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
pozyskać zaufanie obywateli do 
środowiska cyfrowego, niniejsze
rozporządzenie powinno zharmonizować 
przepisy dotyczące ochrony użytkowników 
końcowych, zwłaszcza konsumentów. 
Obejmuje to przepisy dotyczące 
niedyskryminacji, informacji podawanych 
w umowie, wypowiadania umów i zmiany 
dostawcy, a także przepisy dotyczące
dostępu do treści, aplikacji i usług 
internetowych oraz przepisy dotyczące 
zarządzania ruchem, które nie tylko 
chronią użytkowników końcowych, ale 
równocześnie gwarantują nieprzerwane 
funkcjonowanie ekosystemu internetowego 
stanowiącego siłę napędową dla innowacji. 
Ponadto dalsze reformy na rzecz 
wycofania roamingu powinny zachęcić 
użytkowników końcowych do swobodnego 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej podczas podróży w Unii bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów w 
stosunku do taryf opłacanych w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
w których zawarte zostały ich umowy.

Or. pt
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Poprawka 170
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zakończenie procesu tworzenia jednolitego 
rynku łączności elektronicznej za pomocą 
działań koncentrujących się wokół trzech 
ogólnych, powiązanych ze sobą osi. Po 
pierwsze, należy zapewnić swobodę 
świadczenia usług łączności elektronicznej 
i dostarczania sieci łączności 
elektronicznej ponad granicami w różnych 
państwach członkowskich, opierając się na 
koncepcji jednolitego zezwolenia unijnego, 
zgodnie z którą ustanowione zostają 
warunki zapewniające większą spójność i 
przewidywalność treści i metod wdrażania 
uregulowań sektorowych w całej Unii. Po 
drugie, konieczne jest zapewnienie 
dostępu, na dużo bardziej jednolitych 
warunkach, do podstawowych produktów 
służących do transgranicznego 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
i świadczenia usług łączności 
elektronicznej, nie tylko na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w przypadku której 
kluczowe są zarówno zakresy
częstotliwości objęte obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia, jak i zakresy 
nieobjęte takim obowiązkiem, lecz również 
na potrzeby łączności stacjonarnej. Po 
trzecie, aby ujednolicić warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
pozyskać zaufanie obywateli do 
środowiska cyfrowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno zharmonizować 
przepisy dotyczące ochrony użytkowników 
końcowych, zwłaszcza konsumentów. 
Obejmuje to przepisy dotyczące 
niedyskryminacji, informacji podawanych 
w umowie, wypowiadania umów i zmiany 

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

dostawcy, a także przepisy dotyczące 
dostępu do treści, aplikacji i usług 
internetowych oraz przepisy dotyczące 
zarządzania ruchem, współdzielonych i 
wspólnych standardów w zakresie 
prywatności, ochrony i bezpieczeństwa 
danych użytkowników końcowych, które 
nie tylko chronią użytkowników 
końcowych, lecz także gwarantują 
nieprzerwane funkcjonowanie ekosystemu 
internetowego stanowiącego siłę napędową 
dla innowacji. Ponadto dalsze reformy w 
dziedzinie roamingu powinny zachęcić 
użytkowników końcowych do swobodnego 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej podczas podróży w Unii i 
powinny z czasem stać się czynnikiem 
zapewniającym ujednolicenie cen i innych 
warunków w Unii.

Or. it

Poprawka 171
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zakończenie procesu tworzenia jednolitego 
rynku łączności elektronicznej za pomocą 
działań koncentrujących się wokół trzech 
ogólnych, powiązanych ze sobą osi. Po 
pierwsze, należy zapewnić swobodę 
świadczenia usług łączności elektronicznej 
i dostarczania sieci łączności 
elektronicznej ponad granicami w różnych 
państwach członkowskich, opierając się na
koncepcji jednolitego zezwolenia 
unijnego, zgodnie z którą ustanowione 
zostają warunki zapewniające większą 
spójność i przewidywalność treści i metod 
wdrażania uregulowań sektorowych w 
całej Unii. Po drugie, konieczne jest 
zapewnienie dostępu, na dużo bardziej 

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

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

Or. ro

Poprawka 172
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

siłę napędową dla innowacji. Ponadto 
dalsze reformy w dziedzinie roamingu 
powinny zachęcić użytkowników do 
swobodnego korzystania z usług łączności 
elektronicznej podczas podróży w Unii i 
powinny z czasem stać się czynnikiem 
zapewniającym ujednolicenie cen i innych 
warunków w Unii.

(Niniejsza poprawka dotyczy całego 
tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Wolimy termin „użytkownik” zamiast terminu „użytkownik końcowy”, który wiąże się ze zbyt 
restrykcyjnym lub biernym rozumieniem użytkownika internetu. Użytkownik internetu 
powinien mieć również prawo do dostarczania aplikacji i usług w internecie, zgodnie z naszą 
poprawką do art. 23 ust. 1. Wolność internetu wymaga od nas przypomnienia o tym.

Poprawka 173
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu uwzględnienia konwergencji 
dawniej oddzielonych rynków klasycznych 
usług telekomunikacyjnych oraz usług z 
dziedziny społeczeństwa informacyjnego, 
a także w celu zagwarantowania 
odpowiedniego poziomu ochrony 
konsumentów, rozporządzenie obejmuje 
swym zakresem wszystkie usługi, które 
służą przede wszystkim celom 
komunikacji lub są przez użytkowników 
głównie do takich celów stosowane.
Usługi, których głównym przedmiotem nie 
jest komunikacja, czyli takie, które nie 
mają charakteru komunikacyjnego, takie 
jak usługi bankowości internetowej czy 
usługi związane z daną lokalizacją,
pozostają wyodrębnione z zakresu 
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działania rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 174
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Świadczenie transgranicznych usług 
łączności elektronicznej w dalszym ciągu 
związane jest z większymi obciążeniami 
niż w przypadku usług świadczonych w 
obrębie poszczególnych państw. W 
szczególności usługodawcy transgraniczni 
wciąż muszą zgłaszać działalność i 
uiszczać opłaty w poszczególnych 
przyjmujących państwach członkowskich. 
Posiadacze jednolitego zezwolenia 
unijnego powinni podlegać systemowi 
jednego zgłoszenia w państwie 
członkowskim, w którym posiadają 
główną siedzibę (w państwie 
członkowskim siedziby dostawcy), co 
przyczyni się do zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla operatorów 
transgranicznych. Jednolite zezwolenie 
unijne powinno mieć zastosowanie w 
odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa, 
które dostarcza lub zamierza dostarczać 
sieci łączności elektronicznej oraz 
świadczy lub zamierza świadczyć usługi 
łączności elektronicznej w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, i tym 
samym powinno umożliwić mu 
korzystanie z praw, które zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem wynikają ze 
swobody dostarczania sieci i świadczenia 
usług łączności elektronicznej w 
dowolnym państwie członkowskim. 
Jednolite zezwolenie unijne określające 
ramy prawne mające zastosowanie do 
operatorów zapewniających usługi 
łączności elektronicznej w różnych 

(9) Świadczenie transgranicznych usług 
łączności elektronicznej w dalszym ciągu 
związane jest z większymi obciążeniami 
niż w przypadku usług świadczonych w 
obrębie poszczególnych państw. Potrzebne 
jest wprowadzenie zharmonizowanych i 
uproszczonych regulacji w zakresie formy 
i treści zgłoszenia, jakie operatorzy 
składają w państwie członkowskim, w 
którym zamierzają prowadzić działalność. 
Po skonsultowaniu się ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami i przy 
wsparciu BEREC Komisja powinna
opracować standardową formę zgłoszenia.
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państwach członkowskich na podstawie 
ogólnego zezwolenia wydanego przez 
państwo członkowskie siedziby dostawcy 
powinno zapewniać praktyczną swobodę 
dostarczania sieci i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w całej Unii.

Or. ro

Poprawka 175
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dostarczanie sieci i świadczenie usług 
łączności elektronicznej ponad granicami 
może przybierać różne formy, w zależności 
od szeregu czynników, takich jak rodzaj 
sieci lub rodzaj świadczonych usług, 
niezbędny zakres infrastruktury fizycznej 
lub liczba abonentów w poszczególnych 
państwach członkowskich. Dowodem na 
zamiar transgranicznego świadczenia 
usług łączności elektronicznej lub 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
w więcej niż jednym państwie 
członkowskim mogą być takie działania 
jak prowadzenie negocjacji w sprawie 
umów dotyczących dostępu do sieci w 
danym państwie członkowskim lub 
prowadzenie działań marketingowych za 
pośrednictwem strony internetowej 
dostępnej w języku państwa 
członkowskiego, w którym ma być 
prowadzona działalność.

(10) Dostarczanie sieci i świadczenie usług 
łączności elektronicznej ponad granicami 
może przybierać różne formy, w zależności 
od szeregu czynników, takich jak rodzaj 
sieci lub rodzaj świadczonych usług, 
niezbędny zakres infrastruktury fizycznej 
lub liczba abonentów w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 176
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niezależnie od tego, w jaki sposób 
dostawca postanawia dostarczać sieci 
łączności elektronicznej lub świadczyć 
usługi łączności elektronicznej ponad 
granicami, system regulacyjny mający 
zastosowanie do europejskiego dostawcy 
łączności elektronicznej powinien być 
neutralny w stosunku do decyzji 
handlowych, które leżą u podstaw 
organizacji funkcji i działań w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
W związku z tym, bez względu na 
korporacyjną strukturę przedsiębiorstwa, 
jako państwo członkowskie siedziby 
europejskiego dostawcy łączności 
elektronicznej należy uznać państwo 
członkowskie, w którym podejmowane są 
strategiczne decyzje dotyczące
dostarczania sieci i świadczenia usług 
łączności elektronicznej.

(11) Niezależnie od tego, w jaki sposób 
dostawca postanawia dostarczać sieci 
łączności elektronicznej lub świadczyć 
usługi łączności elektronicznej ponad 
granicami, system regulacyjny mający
zastosowanie do dostawcy łączności 
elektronicznej powinien być neutralny w 
stosunku do decyzji handlowych, które 
leżą u podstaw organizacji funkcji i działań 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. ro

Poprawka 177
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Większość warunków sektorowych, 
na przykład dotyczących dostępu do sieci, 
bezpieczeństwa i integralności sieci lub 
dostępu do służb ratunkowych, jest silnie 
powiązana z miejscem, w którym taka sieć 
jest umiejscowiona lub w którym 
świadczona jest usługa. W związku z tym 
europejski dostawca łączności 
elektronicznej może być zobowiązany do 
spełnienia warunków mających 
zastosowanie w państwach członkowskich, 

skreślony
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w których prowadzi on działalność, w 
zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie 
nie stanowi inaczej.

Or. ro

Poprawka 178
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przypadku gdy państwa 
członkowskie wymagają od sektora 
wkładu finansowego w celu finansowania 
obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz w celu pokrycia kosztów 
administracyjnych krajowych organów 
regulacyjnych, kryteria i procedury 
dotyczące ustalenia wysokości wkładu 
powinny być proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne w stosunku do 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej, tak aby nie utrudniać 
wchodzenia na rynek transgraniczny, w 
szczególności nowym i mniejszym 
operatorom; wkłady poszczególnych 
przedsiębiorstw powinny zatem 
uwzględniać ich udział w rynku pod 
względem obrotu uzyskanego w danym 
państwie członkowskim i należy stosować 
wobec nich próg de minimis.

skreślony

Or. ro

Poprawka 179
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zapewnić, aby w podobnych 
okolicznościach nie występowała 
dyskryminacja w traktowaniu europejskich 
dostawców łączności elektronicznej przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
aby w obrębie jednolitego rynku stosowano 
spójne praktyki regulacyjne, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków objętych zakresem 
art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21/WE, 
bądź też art. 5 lub 8 dyrektywy 
2002/19/WE. Europejskim dostawcom 
łączności elektronicznej należy zatem 
zapewnić prawo do równego traktowania 
przez poszczególne państwa członkowskie 
w obiektywnie równoważnych sytuacjach, 
aby umożliwić im prowadzenie bardziej 
zintegrowanych działań na wielu 
terytoriach. Ponadto na poziomie unijnym 
należy ustanowić szczegółowe procedury 
dokonywania przeglądu projektów decyzji 
dotyczących środków naprawczych w 
rozumieniu art. 7a dyrektywy 2002/21WE 
w takich przypadkach, aby uniknąć 
nieuzasadnionych rozbieżności w 
obowiązkach mających zastosowanie do 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej w poszczególnych 
państwach członkowskich.

(15) Należy zapewnić, aby w podobnych 
okolicznościach nie występowała 
dyskryminacja w traktowaniu europejskich 
dostawców łączności elektronicznej przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
aby w obrębie jednolitego rynku stosowano 
spójne praktyki regulacyjne, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków objętych zakresem 
art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21/WE, 
bądź też art. 5 lub 8 dyrektywy 
2002/19/WE. Europejskim dostawcom 
łączności elektronicznej należy zatem 
zapewnić prawo do równego traktowania 
przez poszczególne państwa członkowskie 
w obiektywnie równoważnych sytuacjach, 
aby umożliwić im prowadzenie bardziej 
zintegrowanych działań na wielu 
terytoriach.

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję Europejską prawo weta wobec rozwiązań opracowanych 
przez krajowe organy regulacyjne odnośnie do dostawców europejskich jest nieuzasadnione.

Poprawka 180
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zapewnić, aby w podobnych 
okolicznościach nie występowała 
dyskryminacja w traktowaniu europejskich
dostawców łączności elektronicznej przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
aby w obrębie jednolitego rynku stosowano 
spójne praktyki regulacyjne, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków objętych zakresem 
art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21/WE, 
bądź też art. 5 lub 8 dyrektywy 
2002/19/WE. Europejskim dostawcom 
łączności elektronicznej należy zatem 
zapewnić prawo do równego traktowania 
przez poszczególne państwa członkowskie 
w obiektywnie równoważnych sytuacjach, 
aby umożliwić im prowadzenie bardziej 
zintegrowanych działań na wielu 
terytoriach. Ponadto na poziomie unijnym 
należy ustanowić szczegółowe procedury 
dokonywania przeglądu projektów decyzji 
dotyczących środków naprawczych w 
rozumieniu art. 7a dyrektywy 2002/21WE 
w takich przypadkach, aby uniknąć 
nieuzasadnionych rozbieżności w 
obowiązkach mających zastosowanie do 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej w poszczególnych 
państwach członkowskich.

(15) Należy zapewnić, aby w podobnych 
okolicznościach nie występowała 
dyskryminacja w traktowaniu dostawców 
łączności elektronicznej przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
aby w obrębie jednolitego rynku stosowano 
spójne praktyki regulacyjne, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków objętych zakresem 
art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21/WE, 
bądź też art. 5 lub 8 dyrektywy 
2002/19/WE. Dostawcom łączności 
elektronicznej należy zatem zapewnić 
prawo do równego traktowania przez 
poszczególne państwa członkowskie w 
obiektywnie równoważnych sytuacjach, 
aby umożliwić im prowadzenie bardziej 
zintegrowanych działań na wielu 
terytoriach. Ponadto na poziomie unijnym 
należy ustanowić szczegółowe procedury 
dokonywania przeglądu projektów decyzji 
dotyczących środków naprawczych w 
rozumieniu art. 7a dyrektywy 2002/21WE 
w takich przypadkach, aby uniknąć 
nieuzasadnionych rozbieżności w 
obowiązkach mających zastosowanie do 
dostawców łączności elektronicznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. ro

Poprawka 181
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwo członkowskie siedziby 
dostawcy i dowolne państwo członkowskie 
przyjmujące europejskich dostawców 
łączności elektronicznej powinny ustalić 
między sobą podział kompetencji 

skreślony
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regulacyjnych i nadzorczych, tak aby 
zmniejszyć bariery wejścia na rynek i 
jednocześnie zapewnić należyte spełnienie 
mających zastosowanie warunków 
świadczenia usług i dostarczania sieci 
łączności elektronicznej przez tych 
dostawców. Z tego względu, mimo iż każdy 
krajowy organ regulacyjny powinien 
nadzorować spełnianie warunków 
mających zastosowanie na jego terytorium 
zgodnie z prawodawstwem Unii, w tym 
poprzez stosowanie kar i środków 
tymczasowych, tylko krajowy organ 
regulacyjny w państwie członkowskim 
siedziby dostawcy powinien być 
uprawniony do zawieszenia lub cofnięcia 
praw dostawcy łączności elektronicznej do 
dostarczania sieci i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w całej Unii lub 
na części jej terytorium.

Or. ro

Poprawka 182
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i należy do grupy nad wyraz 
rzadkich zasobów. Nie można bez nich 
wypełniać rozlicznych zadań społecznych, 
kulturalnych, socjalnych i gospodarczych.
W ramach przeglądu ram legislacyjnych 
w zakresie komunikacji elektronicznej 
(przegląd telekomunikacyjny 2009) 
Komisja została zobowiązana do 
jednakowego i odpowiedniego 
uwzględnienia tych aspektów w ramach 
zarządzania częstotliwościami. Przepisy 
pakietu telekomunikacyjnego stanowią 
zatem wiążącą podstawę dla każdej 
polityki dotyczącej częstotliwości w Unii 
Europejskiej. Należy wobec tego zadbać o 
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jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych 
najnowszej generacji niezbędnych do 
osiągnięcia tych celów politycznych, Unia
pozostaje w tyle za innymi dużymi 
regionami świata – Ameryką Północną, 
Afryką i niektórymi częściami Azji.
Fragmentaryczna procedura udzielania 
zezwoleń i udostępniania pasma 800 MHz 
na potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE 
w sprawie programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego (RSPP)23, 
potwierdza pilną potrzebę działania 
jeszcze w trakcie obowiązywania 
aktualnego RSPP. Działania Unii mające 
na celu harmonizację warunków 
dostępności widma radiowego oraz 
umożliwienie jego skutecznego 
wykorzystania do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady24 okazały się 
niewystarczające do rozwiązania tego 
problemu.

to, aby polityka dotycząca częstotliwości 
także w przyszłości nie wykraczała poza te 
ramy ani poza zawarte w nich zasady.

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

23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

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

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

Or. de
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Poprawka 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i stanowi zasób ograniczony. 
Dlatego też kwestią najwyższej wagi jest 
uwzględnienie społecznej, kulturowej i 
ekonomicznej wartości widma jako 
całości. Zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP) 
jakiekolwiek dodatkowe widmo na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej powinno wiązać się z 
przeglądem wykorzystania widma całego 
pasma UHF. Zgodnie z art. 6 ust. 5 
programu dotyczącego polityki w zakresie 
widma radiowego (RSPP) Komisja do 
dnia 1 stycznia 2015 r. przekaże 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące konieczności 
podjęcia działań mających na celu 
harmonizację dodatkowych pasm 
częstotliwości.
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dostępności widma radiowego oraz 
umożliwienie jego skutecznego 
wykorzystania do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady24 okazały się 
niewystarczające do rozwiązania tego 
problemu.
__________________ __________________
23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego, 
Dz.U. L 81 z 21.3.2012.
24 Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym) (Dz.U. L 108 z 
24.4.2002, s. 1).

23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego, 
Dz.U. L 81 z 21.3.2012.
24 Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 
spektrum radiowym) (Dz.U. L 108 z 
24.4.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 184
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
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wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE23 w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Jeśli chodzi o 
wprowadzanie i wykorzystanie 
bezprzewodowych technologii 
szerokopasmowych najnowszej generacji, 
niektóre państwa członkowskie Unii 
pozostają w tyle za innymi regionami 
świata – Ameryką Północną i niektórymi 
częściami Azji, opóźniając osiągnięcie 
tych celów strategicznych przez Unię. 
Niemniej jednak, jeśli chodzi o 
wprowadzanie i wykorzystanie 
bezprzewodowych technologii 
szerokopasmowych najnowszej generacji 
niezbędnych do osiągnięcia tych celów 
politycznych, Unia pozostaje w tyle za 
innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady23 nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

__________________ __________________
23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 

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

polityki w zakresie widma radiowego, 
Dz.U. L 81 z 21.3.2012.

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

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

Or. it

Poprawka 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej w 
Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej w 
Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji, częściowo z powodu 
rozdrobnienia procesu udostępniania w 
Unii widma odpowiedniego do dostępu do 
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bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP)23, 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

szybkich sieci bezprzewodowych na 
potrzeby łączności szerokopasmowej. 
Fragmentaryczna procedura udzielania 
zezwoleń i udostępniania pasma 800 MHz 
na potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP)23, 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Sytuacja wymaga poprawienia 
gotowości i zdolności państw 
członkowskich do wdrożenia już 
ustalonych reguł, jak również 
poprawienia sposobu, w jaki Komisja 
egzekwuje swoje prawa. Działania Unii 
mające na celu harmonizację warunków 
dostępności widma radiowego oraz 
umożliwienie jego skutecznego 
wykorzystania do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady24 okazały się 
niewystarczające do rozwiązania tego 
problemu.

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

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

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

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

Or. en
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Poprawka 186
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE23 w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej 
w Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo, które zostało im udzielone 
przez Komisję, lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE23 w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
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widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

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

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

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

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

Or. es

Poprawka 187
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej w 
Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, łączności satelitarnej i 
radiowej w Unii. Rozwój bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej przyczynia się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
a w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
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r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie 
i wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń 
i udostępniania pasma 800 MHz na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE 
w sprawie programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego (RSPP)23, 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie 
i wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń 
i udostępniania pasma 800 MHz na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE 
w sprawie programu dotyczącego polityki 
w zakresie widma radiowego (RSPP)23, 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady24 okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu. 

__________________ __________________
23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego,
Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7.

23 Decyzja 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

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

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

Poprawka 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. Należy w dalszym ciągu ułatwiać 
handel widmem i jego dzierżawę na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, tak aby zwiększyć 
elastyczność i efektywność przydzielania 
zasobów widma.

Or. en

Poprawka 189
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 
fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 
warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 
i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 
samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 

(18) Częstotliwości radiowe służą 
zaspokajaniu najróżniejszych interesów 
publicznych w państwach członkowskich.
W bardzo wielu przypadkach należy przy 
tym zwracać uwagę na specyfikę krajową i 
regionalną. Państwa członkowskie 
powinny zatem zachować też prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizowanie ich widma radiowego, 
które jest niezbędne do realizacji 
szczególnych zadań kulturalnych i 
społecznych. Do zadań tych, oprócz radia 
naziemnego oraz kulturowych i 
kreatywnych aspektów gospodarczych, 
należą także kwestie porządku 
publicznego, bezpieczeństwa i obrony. W
przypadku konfliktów między państwami 
członkowskimi, związanych z 
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wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę.
Z tego względu działaniom odnoszącym 
się do niektórych aspektów przydziału 
widma radiowego podejmowanym na 
poziomie unijnym powinien towarzyszyć 
rozwój zaawansowanych usług w 
zintegrowanych sieciach bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej obejmujących 
swoim zasięgiem obszar całej Unii.
Równocześnie państwa członkowskie 
powinny zachować prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizację ich widma radiowego na 
potrzeby porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

wykorzystaniem częstotliwości, Komisja 
przejmuje rolę koordynacyjną, 
uzupełniającą i wspierającą państwa 
członkowskie UE.

Or. de

Poprawka 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 
fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 
warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 
i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 

(18) Pakiet telekomunikacyjny UE ze 
zmianami wprowadzonymi w 2009 r. 
ustanawia zasady zarządzania widmem. 
Uznaje się w nim uprawnienia państw 
członkowskich w odniesieniu do polityki w 
zakresie kultury i kwestii audiowizualnych 
i ogólnie pozostawia się im zakres 
niezbędny do działania. W związku z 
powyższym działania na szczeblu unijnym 
dotyczące niektórych aspektów 
przydzielania widma radiowego powinny 
nadal opierać się na dynamicznym 
podejściu do zarządzania widmem 
uznającym uprawnienia państw 
członkowskich w tym zakresie oraz z 
poszanowaniem dla polityk każdego 
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samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 
wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę. 
Z tego względu działaniom odnoszącym 
się do niektórych aspektów przydziału 
widma radiowego podejmowanym na 
poziomie unijnym powinien towarzyszyć 
rozwój zaawansowanych usług w 
zintegrowanych sieciach bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej obejmujących 
swoim zasięgiem obszar całej Unii. 
Równocześnie państwa członkowskie 
powinny zachować prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizację ich widma radiowego na 
potrzeby porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności.

państwa członkowskiego w kwestiach 
kulturowych, audiowizualnych oraz 
związanych z mediami. Wystarczająca 
elastyczność jest konieczna, aby spełnić 
specyficzne wymogi krajowe a państwa
członkowskie powinny zachować prawo do 
przyjmowania środków mających na celu 
organizację ich widma radiowego na 
potrzeby porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności. W przypadku sporów między 
państwami członkowskimi w zakresie 
wykorzystania widma Komisja może 
koordynować i wspierać dążenia do 
rozwiązania sporu.

Or. en

Poprawka 191
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 
fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 
warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 

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

i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 
samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 
wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę. Z 
tego względu działaniom odnoszącym się 
do niektórych aspektów przydziału widma 
radiowego podejmowanym na poziomie 
unijnym powinien towarzyszyć rozwój 
zaawansowanych usług w zintegrowanych 
sieciach bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej obejmujących swoim 
zasięgiem obszar całej Unii. Mimo iż 
państwa członkowskie mogą zachować 
prawo do przyjmowania środków 
mających na celu organizację ich widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
oraz obronności, jakiekolwiek nowe widmo 
udostępnione po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
wykorzystane wyłącznie na cele 
harmonizacji rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 
fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 

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

warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 
i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 
samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 
wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę. Z 
tego względu działaniom odnoszącym się 
do niektórych aspektów przydziału widma 
radiowego podejmowanym na poziomie 
unijnym powinien towarzyszyć rozwój 
zaawansowanych usług w zintegrowanych 
sieciach bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej obejmujących swoim 
zasięgiem obszar całej Unii. Równocześnie 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do przyjmowania środków 
mających na celu organizację ich widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
oraz obronności, lub na cele związane z 
ogólnym interesem, takie jak 
różnorodność kulturowa i pluralizm 
mediów.

Or. en

Poprawka 193
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 
fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 

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

procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 
warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 
i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 
samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 
wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę. Z 
tego względu działaniom odnoszącym się 
do niektórych aspektów przydziału widma 
radiowego podejmowanym na poziomie 
unijnym powinien towarzyszyć rozwój 
zaawansowanych usług w zintegrowanych 
sieciach bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej obejmujących swoim 
zasięgiem obszar całej Unii. Równocześnie 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do przyjmowania środków 
mających na celu organizację ich widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego, 
zabezpieczenia i wspierania różnorodności 
językowej i kulturowej, pluralizmu 
mediów oraz obronności.

Or. de

Poprawka 194
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Stosowanie różnych polityk 
krajowych prowadzi do niespójności i do 

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

fragmentacji rynku wewnętrznego, co z 
kolei utrudnia wprowadzenie 
ogólnounijnych usług i zakończenie 
procesu tworzenia rynku wewnętrznego 
usług bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej. W szczególności może 
to doprowadzić do powstania nierównych 
warunków dostępu do tych usług, zakłócić 
konkurencję między przedsiębiorstwami 
mającymi siedziby w różnych państwach 
członkowskich, a także ograniczyć 
inwestycje w bardziej zaawansowane sieci 
i technologie oraz zahamować tworzenie 
innowacyjnych usług, pozbawiając tym 
samym obywateli i przedsiębiorstwa 
powszechnych zintegrowanych usług 
wysokiej jakości i uniemożliwiając 
operatorom bezprzewodowych sieci 
szerokopasmowych zwiększenie 
wydajności poprzez prowadzenie bardziej 
zintegrowanej działalności na dużą skalę. Z 
tego względu działaniom odnoszącym się 
do niektórych aspektów przydziału widma 
radiowego podejmowanym na poziomie 
unijnym powinien towarzyszyć rozwój 
zaawansowanych usług w zintegrowanych 
sieciach bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej obejmujących swoim 
zasięgiem obszar całej Unii. Równocześnie 
państwa członkowskie powinny zachować 
prawo do przyjmowania środków 
mających na celu organizację ich widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
oraz obronności, jak również osiąganie 
celów interesu ogólnego, szczególnie w 
ramach polityki audiowizualnej i 
medialnej.

Or. fr

Poprawka 195
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dostawcy usług łączności 
eletronicznej, w tym operatorzy sieci 
ruchomych lub grupy takich operatorów, 
powinni mieć możliwość, aby w sposób 
efektywny i dostępny kosztowo wspólnie 
zapewnić pokrycie zasięgiem sieci 
znacznej części terytorium Unii dla dobra 
użytkowników końcowych i dlatego 
powinni mieć możliwość wykorzystania 
widma radiowego w kilku państwach 
członkowskich na zbliżonych warunkach, z 
wykorzystaniem podobnych procedur, 
kosztów, terminów, okresów 
obowiązywania praw do użytkowania 
zharmonizowanych pasm częstotliowści 
oraz pakietów komplementarnych pasm 
częstotliwości, takich jak np. pasma 
obejmujące niższe i wyższe częstotliwości, 
umożliwiajace pokrycie zasięgiem sieci 
zarówno obszary wysoko, jak i słabo 
zaludnione. Inicjatywy na rzecz większej 
koordynacji i spójności zwiększą również 
przewidywalność środowiska 
inwestycyjnego związanego z 
inwestycjami w sieci. Takiej 
przewidywalności wyraźnie sprzyjałaby 
również jasna polityka na rzecz długich 
okresów obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, bez 
uszczerbku dla nieograniczonego okresu 
obowiązywania takich praw w niektórych 
państwach członkowskich, w połączeniu z 
jasnymi warunkami przekazywania, 
dzierżawy lub współdzielenia części lub
całości widma radiowego objętego takim 
indywidualnym prawem do użytkowania.

(19) Dostawcy usług łączności 
elektronicznej, w tym operatorzy sieci 
ruchomych lub grupy takich operatorów, 
powinni mieć możliwość, aby w sposób 
efektywny, nowoczesny technologicznie, 
zaawansowany i dostępny kosztowo 
wspólnie zapewnić pokrycie zasięgiem 
sieci znacznej części terytorium Unii dla 
dobra użytkowników końcowych i dlatego 
powinni mieć możliwość wykorzystania 
widma radiowego w kilku państwach 
członkowskich na zbliżonych warunkach, z 
wykorzystaniem podobnych procedur, 
kosztów, terminów, okresów 
obowiązywania praw do użytkowania 
zharmonizowanych pasm częstotliwości 
oraz pakietów komplementarnych pasm 
częstotliwości, takich jak np. pasma 
obejmujące niższe i wyższe częstotliwości, 
umożliwiające pokrycie zasięgiem sieci 
zarówno obszarów wysoko, jak i słabo 
zaludnionych. Inicjatywy na rzecz 
większej koordynacji i spójności zwiększą 
również przewidywalność środowiska 
inwestycyjnego związanego z 
inwestycjami w sieci. Takiej 
przewidywalności wyraźnie sprzyjałaby 
również jasna polityka na rzecz długich 
okresów obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, bez 
uszczerbku dla nieograniczonego okresu 
obowiązywania takich praw w niektórych 
państwach członkowskich, w połączeniu z 
jasnymi warunkami przekazywania, 
dzierżawy lub współdzielenia części lub 
całości widma radiowego objętego takim 
indywidualnym prawem do użytkowania.

Or. it

Poprawka 196
Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 197
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 198
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego, przynajmniej w odniesieniu do 
tych zakresów częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 

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

ruchomej łączności szerokopasmowej. 
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT 
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 
radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi należy również 
objąć pasma, które mogą być 
zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE.

Or. de

Poprawka 199
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego, przynajmniej w odniesieniu do 
tych zakresów częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 
ruchomej łączności szerokopasmowej. 
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT 
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 

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

radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi można by również 
objąć pasma zharmonizowane w 
przyszłości na potrzeby bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z art. 
8a i 9 dyrektywy 2002/21/WE.

Or. fr

Poprawka 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dyrektywie 2002/21/WE.

Or. en

Poprawka 201
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

łączności szerokopasmowej”, przyjętej w 
dniu 13 czerwca 2013 r.; w najbliższej 
przyszłości mogą to być takie pasma jak 
np. 700 MHz i 1,5 GHz.

Or. en

Poprawka 202
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Należy poprawić koordynację i 
spójność praw do korzystania z widma 
radiowego, przynajmniej w odniesieniu do 
tych zakresów częstotliwości, które zostały 
zharmonizowane na potrzeby 
bezprzewodowego dostępu w stałej 
lokalizacji oraz usług nomadycznej i 
ruchomej łączności szerokopasmowej. 
Obejmuje to pasma określone na szczeblu 
ITU dla zaawansowanych systemów IMT 
(International Mobile 
Telecommunications), jak również pasma 
wykorzystywane przez lokalne sieci 
radiowe (RLAN), takie jak 2,4 GHz i 5 
GHz. Działaniami tymi należy również 
objąć pasma, które mogą być 
zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, jak przewidziano w art. 
3 lit. b) programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego oraz w opinii 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
pt. „Strategiczne wyzwania dla Europy 
dotyczące rosnącego zapotrzebowania na 
widmo radiowe do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej”, przyjętej w 
dniu 13 czerwca 2013 r.; w najbliższej 
przyszłości mogą to być takie pasma jak 
np. 700 MHz i 1,5 GHz.
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Poprawka 203
Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego ustanawia szczegółowy plan 
działania; co szczególnie ważne, państwa członkowskie powinny zezwolić na użytkowanie 
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następujących pasm: pasm zharmonizowanych 900/1800 MHz, zakresu 2,5 – 2,69 GHz i 
zakresu 3,4 – 3,8 GHz do końca 2012 r. Ponieważ w dalszym ciągu trwa debata na temat 
obecnego wykorzystania pasm, przekroczenie 3,8 Ghz nie wydaje się wystarczająco 
uzasadnione.

Poprawka 204
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Spójność i jasne współdzielenie 
przez państwa członkowskie poziomów 
ochrony, prywatności i bezpieczeństwa 
danych klientów w celu zapewnienia 
wysokich wspólnych standardów 
prywatności, ochrony i bezpieczeństwa 
danych szczególnie chronionych i danych 
prywatnych użytkowników końcowych.

Or. it

Poprawka 205
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Spójne stosowanie przez 
poszczególne państwa członkowskie zasad 
regulacyjnych i kryteriów określonych w 
unijnych ramach regulacyjnych można 
zapewnić stosując mechanizm koordynacji, 
w ramach którego Komisja i właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich 
mają możliwość przedstawienia uwag 
przed przyznaniem przez dane państwo 
członkowskie praw do użytkowania widma
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członkowskie praw do użytkowania 
widma, oraz w ramach którego Komisja, 
uwzględniając opinie państw 
członkowskich, ma możliwość 
zapobieżenia wdrożeniu wszelkich 
projektowanych środków, które wydają się 
niezgodne z prawem unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja może uczestniczyć w zapewnianiu wyższego poziomu spójności między różnymi 
krajowymi procedurami przydzielania widma radiowego poprzez przekazywanie komentarza 
dotyczącego projektów środków zaproponowanych przez właściwe krajowe organy. 
Udzielanie Komisji prawa do weta w tym zakresie byłoby zbyt daleko zakrojone i oznaczałoby 
przeniesienie uprawnień z państw członkowskich na Komisję, co nie jest ani uzasadnione, ani 
proporcjonalne i rzutuje na zasadę pomocniczości.

Poprawka 206
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Jeśli chodzi o inne istotne warunki, 
które mogą być związane z prawami do 
użytkowania widma radiowego na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, spójne stosowanie przez 
poszczególne państwa członkowskie zasad 
regulacyjnych i kryteriów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu można 
zapewnić stosując mechanizm koordynacji, 
w ramach którego Komisja i właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich 
mają możliwość przedstawienia uwag 
przed przyznaniem przez dane państwo 
członkowskie praw do użytkowania 
widma.
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Poprawka 207
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Spójne stosowanie przez poszczególne 
państwa członkowskie kryteriów i zasad 
regulacyjnych dotyczących europejskiego 
jednolitego rynku łączności elektronicznej
można zapewnić stosując mechanizm 
koordynacji, w ramach którego Komisja i 
właściwe organy pozostałych państw 
członkowskich mają możliwość 
przedstawienia uwag przed przyznaniem 
przez dane państwo członkowskie praw do 
użytkowania widma, oraz w ramach 
którego Komisja, uwzględniając opinie 
państw członkowskich, ma możliwość 
zapobieżenia wdrożeniu wszelkich 
projektowanych środków, które wydają się 
niezgodne z prawem unijnym.

Or. it

Poprawka 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Wartość ekonomiczna spójnych 
praw do korzystania z widma na kilku 
terytoriach przyznanych temu samemu 
operatorowi byłaby wyższa niż 
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rozdrobnione połączenie pojedynczych 
koncesji z powodu możliwości 
wykorzystania ekonomii skali, 
zintegrowanych sieci oraz możliwości 
uniknięcia problemów związanych z 
transgranicznymi zakłóceniami. 
Wieloterytorialne procedury zezwalania 
na korzystanie z widma prowadzone 
wspólnie przez państwa członkowskie 
umożliwiłyby przydzielenie operatorom 
sieci ruchomych spójnych lub 
identycznych praw do korzystania z widma 
w kilku państwach członkowskich, na 
przykład w odniesieniu do okresu ich 
obowiązywania, przydzielonych bloków 
widma oraz związanych z nimi warunków 
udzielania zezwoleń.

Or. en

Poprawka 209
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24b) Paneuropejskie aukcje koncesji pod 
nadzorem BEREC mogą stymulować 
rozwój jednolitego rynku usług 
telekomunikacyjnych UE, bez roamingu.

Or. en

Poprawka 210
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
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potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 
są efektywne pod względem wykorzystania 
widma. Obejmują one wykorzystanie 
systemów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu, takich jak 
np. tzw. hotspoty lokalnych sieci 
radiowych (RLAN, znane również pod 
nazwą „Wi-Fi”), jak również sieci 
komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki).

potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 
są efektywne pod względem wykorzystania 
widma, a nie sprzeciwiać się im. Obejmują 
one wykorzystanie systemów dostępu 
bezprzewodowego o niskiej mocy i bliskim 
zasięgu, takich jak np. tzw. hotspoty 
lokalnych sieci radiowych (RLAN, znane 
również pod nazwą „Wi-Fi”), jak również 
sieci komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki). Należy 
wspierać i umożliwiać dynamiczny dostęp 
do widma, w tym również na podstawie 
zwolnienia od obowiązku uzyskania 
zezwolenia, oraz inne innowacyjne 
technologie i sposoby wykorzystania 
widma.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle ciągłości popytu na bezprzewodowy dostęp do internetu nowe technologie 
umożliwiają bardziej dynamiczne i bardziej efektywne wykorzystanie widma, w szczególności 
w sytuacji zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. W świetle niedostatecznego 
wykorzystania widma na licznych częstotliwościach, przynajmniej w niektórych porach dnia, 
kluczową kwestią jest wspieranie innowacyjnych technologii i sposobów wykorzystania 
widma oraz umożliwienie korzystania z nich w ramach rozporządzenia UE oraz decyzji 
krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka 211
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy aktywnie 
wspierać alternatywne rozwiązania w 
zakresie dostępu do łączy 
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są efektywne pod względem wykorzystania 
widma. Obejmują one wykorzystanie 
systemów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu, takich jak 
np. tzw. hotspoty lokalnych sieci 
radiowych (RLAN, znane również pod 
nazwą „Wi-Fi”), jak również sieci 
komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki).

szerokopasmowych, które są efektywne 
pod względem wykorzystania widma. 
Obejmują one wykorzystanie systemów 
dostępu bezprzewodowego o niskiej mocy 
i bliskim zasięgu, takich jak np. tzw. 
hotspoty lokalnych sieci radiowych 
(RLAN, znane również pod nazwą „Wi-
Fi”), jak również sieci komórkowych 
punktów dostępowych bliskiego zasięgu o 
niskiej mocy (tzw. femto-, piko- lub 
metrokomórki). Ponadto należy wspierać 
dynamiczny dostęp do widma oraz inne 
innowacyjne technologie i sposoby 
wykorzystania widma.

Or. en

Poprawka 212
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 
są efektywne pod względem wykorzystania 
widma. Obejmują one wykorzystanie 
systemów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu, takich jak 
np. tzw. hotspoty lokalnych sieci 
radiowych (RLAN, znane również pod 
nazwą „Wi-Fi”), jak również sieci 
komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki).

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 
są efektywne pod względem wykorzystania 
widma. Obejmują one wykorzystanie 
systemów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu, takich jak 
np. tzw. hotspoty lokalnych sieci 
radiowych (RLAN), jak również sieci 
komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki).

Or. en
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Poprawka 213
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 
są efektywne pod względem wykorzystania 
widma. Obejmują one wykorzystanie 
systemów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu, takich jak 
np. tzw. hotspoty lokalnych sieci 
radiowych (RLAN, znane również pod 
nazwą „Wi-Fi”), jak również sieci 
komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki).

(25) Uwzględniając ogromny wzrost 
zapotrzebowania na widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, należy wspierać 
alternatywne rozwiązania w zakresie 
dostępu do łączy szerokopasmowych, które 
są efektywne pod względem wykorzystania 
widma. Obejmują one między innymi 
wykorzystanie systemów dostępu 
bezprzewodowego o niskiej mocy i bliskim 
zasięgu, takich jak np. tzw. hotspoty 
lokalnych sieci radiowych (RLAN, znane 
również pod nazwą „Wi-Fi”), jak również 
sieci komórkowych punktów dostępowych 
bliskiego zasięgu o niskiej mocy (tzw. 
femto-, piko- lub metrokomórki).

Or. it

Poprawka 214
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Większość punktów dostępu RLAN 
jest jak do tej pory wykorzystywana przez 
użytkowników prywatnych do celu 
lokalnego bezprzewodowego przedłużenia 
ich stacjonarnych łączy 
szerokopasmowych. Jeżeli użytkownicy 
końcowi, w ramach swojego abonamentu 
na internet, zdecydują się współdzielenie 
dostępu do ich punktu RLAN z innymi 
użytkownikami, dostępność dużej liczby 
takich punktów dostępowych, zwłaszcza na 
gęsto zaludnionych obszarach, powinna 

(27) Większość punktów dostępu RLAN 
jest jak do tej pory wykorzystywana przez 
użytkowników prywatnych do celu 
lokalnego bezprzewodowego przedłużenia 
ich stacjonarnych łączy 
szerokopasmowych. Jeżeli użytkownicy 
końcowi, w ramach swojego abonamentu 
na internet, zdecydują się na
współdzielenie dostępu do ich punktu 
RLAN z innymi użytkownikami, 
dostępność dużej liczby takich punktów 
dostępowych, zwłaszcza na gęsto 
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zapewnić maksymalizację zdolności do 
bezprzewodowego przesyłania danych 
poprzez ponowne wykorzystanie widma i 
powinna zapewnić efektywną kosztowo 
uzupełniającą infrastrukturę 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej dostępną dla innych 
użytkowników końcowych. Dlatego też 
należy wyeliminować niepotrzebne
ograniczenia dla użytkowników 
końcowych dotyczące dzielenia się z 
innymi użytkownikami końcowymi 
dostępem do ich własnych punktów 
dostępu RLAN lub dotyczące przyłączania 
się do takich punktów dostępu, lub należy 
zapobiegać takim ograniczeniom.

zaludnionych obszarach, powinna 
zapewnić maksymalizację zdolności do 
bezprzewodowego przesyłania danych 
poprzez ponowne wykorzystanie widma i 
powinna zapewnić efektywną kosztowo 
uzupełniającą infrastrukturę 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej dostępną dla innych 
użytkowników końcowych. Dlatego też 
należy wyeliminować ograniczenia dla 
użytkowników końcowych dotyczące 
dzielenia się z innymi użytkownikami 
końcowymi dostępem do ich własnych 
punktów dostępu RLAN lub dotyczące 
przyłączania się do takich punktów 
dostępu, lub należy zapobiegać takim 
ograniczeniom.

Or. it

Poprawka 215
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zarządzanie widmem 
radiowym na poziomie krajowym nie 
uniemożliwiało innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do pasm, których 
użytkowanie jest zharmonizowane na 
poziomie unijnym. Opierając się na 
dotychczasowych działaniach Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby w odniesieniu do pasm 
zharmonizowanych na poziomie unijnym 
na potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, wdrażanie 
zharmonizowanych harmonogramów i 
terminów przydzielania widma nie było 
niepotrzebnie opóźniane z powodu 
problemów związanych z koordynacją; 
zwłaszcza zarządzanie widmem radiowym 
na poziomie krajowym nie powinno
uniemożliwiać innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do tych pasm. Opierając się 
na dotychczasowych działaniach Zespołu 
ds. Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
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celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

Or. en

Poprawka 216
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zarządzanie widmem 
radiowym na poziomie krajowym nie 
uniemożliwiało innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do pasm, których 
użytkowanie jest zharmonizowane na 
poziomie unijnym. Opierając się na 
dotychczasowych działaniach Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby w odniesieniu do pasm, 
których użytkowanie jest zharmonizowane 
na poziomie unijnym na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, wdrażanie
zharmonizowanych harmonogramów i 
terminów przydzielania widma nie było
niepotrzebnie opóźniane z powodu 
problemów związanych z koordynacją; 
zwłaszcza zarządzanie widmem radiowym 
na poziomie krajowym nie powinno 
uniemożliwiać innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do tych pasm. Opierając się 
na dotychczasowych działaniach Zespołu 
ds. Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

Or. en
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Poprawka 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zarządzanie widmem 
radiowym na poziomie krajowym nie 
uniemożliwiało innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do pasm, których 
użytkowanie jest zharmonizowane na 
poziomie unijnym. Opierając się na 
dotychczasowych działaniach Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby w odniesieniu do pasm, 
których użytkowanie jest zharmonizowane 
na poziomie unijnym na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, wdrażanie 
zharmonizowanych harmonogramów i 
terminów przydzielania widma nie było
niepotrzebnie opóźniane z powodu 
problemów związanych z koordynacją; 
zwłaszcza zarządzanie widmem radiowym 
na poziomie krajowym nie powinno 
uniemożliwiać innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do pasm, których 
użytkowanie jest zharmonizowane na 
poziomie unijnym. Opierając się na 
dotychczasowych działaniach Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu zapewnienia 
spójnych i egzekwowalnych wyników 
koordynacji.

Or. en

Poprawka 218
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Doświadczenia we wprowadzaniu w skreślony
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życie unijnych ram regulacyjnych 
wskazują, że istniejące przepisy, które 
wymagają spójnego stosowania środków 
regulacyjnych w celu przyczynienia do 
rozwoju rynku wewnętrznego, nie 
zapewniły stworzenia wystarczających 
zachęt do projektowania produktów 
dostępu opartych na zharmonizowanych
normach i procedurach, zwłaszcza w 
odniesieniu do sieci stacjonarnych. 
Prowadząc działalność w różnych 
państwach członkowskich, operatorzy 
mają trudności ze znalezieniem 
produktów dostępu charakteryzujących się 
odpowiednią jakością i odpowiednim 
poziomem interoperacyjności pod 
względem sieci i usług, a jeżeli produkty 
takie są dostępne, mają one różne 
parametry techniczne. Sytuacja ta 
powoduje wyższe koszty i stanowi 
przeszkodę w świadczeniu usług 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 219
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Doświadczenia we wprowadzaniu w 
życie unijnych ram regulacyjnych 
wskazują, że istniejące przepisy, które 
wymagają spójnego stosowania środków 
regulacyjnych w celu przyczynienia do 
rozwoju rynku wewnętrznego, nie 
zapewniły stworzenia wystarczających 
zachęt do projektowania produktów 
dostępu opartych na zharmonizowanych 
normach i procedurach, zwłaszcza w 
odniesieniu do sieci stacjonarnych. 
Prowadząc działalność w różnych 
państwach członkowskich, operatorzy mają 
trudności ze znalezieniem produktów 

(31) Doświadczenia we wprowadzaniu w 
życie unijnych ram regulacyjnych 
wskazują, że istniejące przepisy, które 
wymagają spójnego stosowania środków 
regulacyjnych w celu przyczynienia do 
rozwoju rynku wewnętrznego, nie 
zapewniły stworzenia wystarczających 
zachęt do projektowania produktów 
dostępu opartych na zharmonizowanych 
normach i procedurach, zwłaszcza w 
odniesieniu do sieci stacjonarnych. 
Prowadząc działalność w różnych 
państwach członkowskich, operatorzy mają 
trudności ze znalezieniem produktów 
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dostępu charakteryzujących się 
odpowiednią jakością i odpowiednim 
poziomem interoperacyjności pod 
względem sieci i usług, a jeżeli produkty 
takie są dostępne, mają one różne 
parametry techniczne. Sytuacja ta 
powoduje wyższe koszty i stanowi 
przeszkodę w świadczeniu usług 
transgranicznych.

dostępu charakteryzujących się 
odpowiednią jakością i odpowiednim 
poziomem interoperacyjności pod 
względem sieci i usług, a jeżeli produkty 
takie są dostępne, mają one różne 
parametry techniczne. Sytuacja ta 
powoduje wyższe koszty i stanowi 
przeszkodę w świadczeniu usług 
transgranicznych.

W związku z powyższym oprócz zapisów 
niniejszego rozporządzenia niezbędne jest 
wspólne europejskie podejście badawcze 
mające na celu zdefiniowanie 
kompleksowych i opartych na dowodach 
ocen wyzwań i rozwiązań w zakresie 
polityk na szczeblu ogólnoświatowym, 
europejskim i krajowym. Należy dalej 
wspierać współpracę między europejskimi 
i międzynarodowymi agencjami ds. badań 
i standaryzacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z dokumentem roboczym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców 
zatytułowanym „Cyberbezpieczeństwo i kwestie związane z internetem – ustanowienie ram 
działań transatlantyckich”.

Poprawka 220
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Doświadczenia we wprowadzaniu w 
życie unijnych ram regulacyjnych 
wskazują, że istniejące przepisy, które 
wymagają spójnego stosowania środków 
regulacyjnych w celu przyczynienia do 
rozwoju rynku wewnętrznego, nie 
zapewniły stworzenia wystarczających 
zachęt do projektowania produktów 
dostępu opartych na zharmonizowanych 
normach i procedurach, zwłaszcza w 

(31) Doświadczenia we wprowadzaniu w 
życie unijnych ram regulacyjnych 
wskazują, że istniejące przepisy, które 
wymagają spójnego stosowania środków 
regulacyjnych w celu przyczynienia do 
rozwoju rynku wewnętrznego, nie 
zapewniły stworzenia wystarczających 
zachęt do projektowania produktów 
dostępu opartych na zharmonizowanych 
normach i procedurach, zwłaszcza w 
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odniesieniu do sieci stacjonarnych. 
Prowadząc działalność w różnych 
państwach członkowskich, operatorzy mają 
trudności ze znalezieniem produktów 
dostępu charakteryzujących się 
odpowiednią jakością i odpowiednim 
poziomem interoperacyjności pod 
względem sieci i usług, a jeżeli produkty 
takie są dostępne, mają one różne 
parametry techniczne. Sytuacja ta 
powoduje wyższe koszty i stanowi 
przeszkodę w świadczeniu usług 
transgranicznych.

odniesieniu do sieci stacjonarnych. Brak 
wspólnych standardów oraz 
zharmonizowanych środków znacząco 
osłabia konkurencyjność Unii: Prowadząc 
działalność w różnych państwach 
członkowskich, operatorzy mają trudności 
ze znalezieniem produktów dostępu 
charakteryzujących się odpowiednią 
jakością i odpowiednim poziomem 
interoperacyjności pod względem sieci i 
usług, a jeżeli produkty takie są dostępne, 
mają one różne parametry techniczne. 
Sytuacja ta powoduje wyższe koszty i 
stanowi przeszkodę w świadczeniu usług 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 221
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Integrację jednolitego rynku 
łączności elektronicznej można 
przyspieszyć poprzez ustanowienie ram 
mających na celu określenie niektórych 
kluczowych europejskich produktów 
wirtualnych, które są szczególnie ważne 
dla dostawców usług łączności 
elektronicznej w celu świadczenia usług 
transgranicznych oraz w celu przyjęcia 
ogólnounijnej strategii w środowisku, 
które w coraz większym stopniu jest oparte 
na protokole IP, w oparciu o kluczowe 
parametry i minimalne właściwości.

skreślony

Or. en

Poprawka 222
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy uwzględnić potrzeby 
operacyjne, które są zaspokajane przez 
różne produkty wirtualne. Europejskie 
produkty wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego powinny być dostępne 
w przypadkach, w których operator o 
znaczącej pozycji rynkowej został 
zobowiązany na mocy dyrektywy ramowej 
oraz dyrektywy o dostępie do zapewnienia 
dostępu, na uregulowanych warunkach, w 
konkretnym punkcie dostępu w jego sieci. 
Po pierwsze, należy ułatwić efektywne 
wchodzenie na rynek transgraniczny za 
pomocą zharmonizowanych produktów, 
które umożliwiają dostawcom usług 
transgranicznych początkowe świadczenie 
usług swoim klientom końcowym, bez 
opóźnień i z zapewnieniem 
przewidywalnej i wystarczającej jakości, w 
tym usług skierowanych do klientów 
instytucjonalnych posiadających szereg 
obiektów w różnych państwach 
członkowskich, w przypadku gdy zgodnie z 
analizą rynku jest to konieczne i 
proporcjonalne. Te zharmonizowane 
produkty powinny być dostępne przez 
dostateczny okres czasu, aby umożliwić 
podmiotom ubiegającym się o dostęp oraz 
dostawcom usług planowanie średnio- i 
długoterminowych inwestycji.

skreślony

Or. en

Poprawka 223
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Po drugie, zaawansowane produkty skreślony
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dostępu wirtualnego, które wymagają 
większych inwestycji ze strony podmiotów 
ubiegających się o dostęp i zapewniają im 
wyższy poziom kontroli i zróżnicowania, 
zwłaszcza poprzez zapewnienie dostępu na 
bardziej lokalnym poziomie, mają 
kluczowe znaczenie dla stworzenia 
warunków zapewniających trwałą 
konkurencję na całym rynku 
wewnętrznym. W związku z tym te 
kluczowe produkty hurtowego dostępu do 
sieci dostępu nowej generacji (NGA) 
również należy zharmonizować w celu 
ułatwienia inwestycji transgranicznych. 
Takie produkty wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego należy projektować w 
taki sposób, aby miały funkcje 
równoważne z fizycznym uwolnieniem 
pętli, w celu poszerzenia zakresu 
potencjalnych środków naprawczych 
stosowanych na poziomie hurtowym, 
jakimi dysponują krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z oceną 
proporcjonalności na podstawie dyrektywy 
2002/19/WE.

Or. en

Poprawka 224
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Zachodzi konieczność 
zharmonizowania warunków dotyczących 
wysokiej jakości produktów dostępu 
hurtowego wykorzystywanych do 
świadczenia usług biznesowych, tak aby 
móc dostarczać sprawnie funkcjonujące 
usługi do transgranicznych i 
wielonarodowych przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej. Taka harmonizacja 
mogłaby odegrać znaczącą rolę pod 
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względem konkurencyjności 
przedsiębiorstw UE z uwagi na wpływ na 
koszty łączności.

Or. en

Poprawka 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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dostaw wzajemnych.

Or. en

Poprawka 226
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(36) W kontekście stopniowego 
przechodzenia do sieci typu „all IP” brak 
produktów łączności bazujących na 
protokole IP dla usług o określonej klasie 
jakości w ramach zamkniętych sieci 
łączności wykorzystujących protokół 
internetowy, cechujących się ścisłą 
kontrolą dostępu mógłby utrudniać 
rozwój usług, które aby odpowiednio 
funkcjonować, muszą opierać się na takiej 
zdefiniowanej jakości. W związku z 
powyższym niezbędne jest 
zharmonizowane podejście do projektów 
oraz dostępności takich usług, obejmujące 
zabezpieczenia mające na celu 
zagwarantowanie, że zwiększona jakość 
nie jest identyczna pod względem 
funkcjonalności z usługami dostępu do 
internetu, że nie szkodzi im pod względem 
wyników, przystępności i jakości ani nie 
podważa konkurencyjności, 
innowacyjności oraz neutralności sieci.

Or. en
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Poprawka 228
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Ograniczenia jakości i dostępności 
treści, aplikacji i usług w komunikacji 
elektronicznej mogą wynikać także z 
wymogu stosowania określonych urządzeń 
końcowych, stawianego przez 
usługodawców. Tego rodzaju praktyki są 
nie do pogodzenia z celem, jakim jest 
prawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny, ani z prawami konsumentów.

Or. de

Poprawka 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Ustanowienie europejskich produktów 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinno być odzwierciedlone w 
dokonywanej przez krajowe organy 
regulacyjne ocenie najbardziej 
odpowiednich środków naprawczych w 
zakresie dostępu do sieci operatorów 
uznanych za mających znaczącą pozycję 
rynkową, przy jednoczesnym unikaniu
nadmiernej regulacji poprzez niepotrzebne
mnożenie produktów hurtowego dostępu, 
niezależnie od tego, czy są wprowadzane 
na podstawie analizy rynkowej czy też 
dostarczane na innych warunkach. W 
szczególności wprowadzenie europejskich 

(37) Ustanowienie europejskich produktów 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinno być odzwierciedlone w 
dokonywanej przez krajowe organy 
regulacyjne ocenie najbardziej 
odpowiednich środków naprawczych w 
zakresie dostępu do sieci operatorów 
uznanych za mających znaczącą pozycję 
rynkową. Możliwości wdrożenia podziału 
funkcjonalnego jako środka 
nadzwyczajnego oraz wdrożenia w pełni 
równorzędnego dostępu powinny podlegać 
stałej obserwacji krajowych organów 
regulacyjnych. Krajowe organy 
regulacyjne powinny unikać nadmiernej 
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produktów dostępu wirtualnego nie 
powinno samo w sobie ani samo z siebie 
prowadzić do wzrostu liczby regulowanych 
produktów dostępu, do których stosowania 
zobowiązuje się danego operatora. Ponadto 
zobowiązanie krajowych organów 
regulacyjnych, po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, do oceny tego, 
czy zamiast istniejących środków 
naprawczych w zakresie dostępu 
hurtowego należy wprowadzić europejski 
produkt wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego, oraz do oceny 
stosowności wprowadzania europejskiego 
produktu wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego w kontekście 
przyszłych przeglądów rynku, w ramach 
których stwierdzą one występowanie 
znaczącej pozycji rynkowej, nie powinno 
mieć wpływu na spoczywający na nich 
obowiązek określenia najbardziej 
odpowiedniego i najbardziej 
proporcjonalnego środka naprawczego w 
celu rozwiązania stwierdzonego problemu 
w zakresie konkurencji zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE.

regulacji poprzez niepotrzebne mnożenie 
produktów hurtowego dostępu, niezależnie 
od tego, czy są wprowadzane na podstawie 
analizy rynkowej czy też dostarczane na 
innych warunkach W szczególności 
wprowadzenie europejskich produktów 
dostępu wirtualnego nie powinno samo w 
sobie ani samo z siebie prowadzić do 
wzrostu liczby regulowanych produktów 
dostępu, do których stosowania 
zobowiązuje się danego operatora. Ponadto 
zobowiązanie krajowych organów 
regulacyjnych, po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, do oceny tego, 
czy zamiast istniejących środków 
naprawczych w zakresie dostępu 
hurtowego należy wprowadzić europejski 
produkt wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego, oraz do oceny 
stosowności wprowadzania europejskiego 
produktu wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego w kontekście 
przyszłych przeglądów rynku, w ramach 
których stwierdzą one występowanie 
znaczącej pozycji rynkowej, nie powinno 
mieć wpływu na spoczywający na nich 
obowiązek określenia najbardziej 
odpowiedniego i najbardziej 
proporcjonalnego środka naprawczego w 
celu rozwiązania stwierdzonego problemu 
w zakresie konkurencji zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja BEREC „Wytyczne dotyczące podziału funkcjonalnego zgodnie z art. 13 a i 13 b 
dyrektywy o dostępie oraz z procedurami krajowymi” stanowi przydatne wytyczne dla 
krajowych organów regulacyjnych dotyczące aspektów prawnych i praktycznych, które 
powinny podlegać przeglądom. Mają one na celu zagwarantowanie, że w sytuacji, kiedy 
zachodzi rzeczywista konieczność wprowadzenia podziału funkcjonalnego bądź 
równorzędności dostępu, aby zapewnić konkurencyjność, innowacje i niższe ceny, można było 
je wprowadzić bez zbędnych opóźnień.

Poprawka 230
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić przewidywalność 
regulacyjną, w przepisach należy również 
odzwierciedlić kluczowe elementy 
ewoluującej praktyki decyzyjnej opartej 
na obowiązujących ramach prawnych, 
mające wpływ na warunki, na podstawie 
których produkty hurtowego dostępu, w 
tym europejskie produkty wirtualnego 
dostępu szerokopasmowego, są 
udostępniane na potrzeby sieci NGA. 
Powinny one obejmować przepisy 
odzwierciedlające znaczenie, jakie dla 
analizy rynków hurtowego dostępu, a 
zwłaszcza tego, czy istnieje potrzeba 
kontroli cen takiego dostępu do sieci 
NGA, ma związek między presją 
konkurencyjną ze strony alternatywnej 
infrastruktury stacjonarnej i 
bezprzewodowej, skutecznymi 
gwarancjami zapewnienia dostępu na 
niedyskryminacyjnych warunkach oraz 
aktualnym poziomem konkurencji na 
poziomie detalicznym pod względem cen, 
wyboru i jakości. Ostatni z powyższych 
elementów ostatecznie determinuje 
korzyści dla użytkowników końcowych. 
Przykładowo, przeprowadzając ocenę 
poszczególnych przypadków zgodnie z art. 
16 dyrektywy 2002/21/WE i bez 
uszczerbku dla oceny znaczącej pozycji 
rynkowej i dla stosowania unijnych reguł 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
mogą uznać, że w przypadku obecności 
dwóch stacjonarnych sieci NGA warunki 
na rynku są wystarczająco 
konkurencyjne, aby stymulować 
modernizację sieci i przechodzenie w 
kierunku świadczenia bardzo szybkich 
usług, co stanowi ważny parametr 
konkurencji na poziomie detalicznym.

skreślony
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Poprawka 231
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić przewidywalność 
regulacyjną, w przepisach należy również 
odzwierciedlić kluczowe elementy 
ewoluującej praktyki decyzyjnej opartej na 
obowiązujących ramach prawnych, mające 
wpływ na warunki, na podstawie których 
produkty hurtowego dostępu, w tym 
europejskie produkty wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego, są udostępniane na 
potrzeby sieci NGA. Powinny one 
obejmować przepisy odzwierciedlające 
znaczenie, jakie dla analizy rynków 
hurtowego dostępu, a zwłaszcza tego, czy 
istnieje potrzeba kontroli cen takiego 
dostępu do sieci NGA, ma związek między 
presją konkurencyjną ze strony 
alternatywnej infrastruktury stacjonarnej i 
bezprzewodowej, skutecznymi 
gwarancjami zapewnienia dostępu na 
niedyskryminacyjnych warunkach oraz 
aktualnym poziomem konkurencji na 
poziomie detalicznym pod względem cen, 
wyboru i jakości. Ostatni z powyższych 
elementów ostatecznie determinuje 
korzyści dla użytkowników końcowych. 
Przykładowo, przeprowadzając ocenę 
poszczególnych przypadków zgodnie z art. 
16 dyrektywy 2002/21/WE i bez 
uszczerbku dla oceny znaczącej pozycji 
rynkowej i dla stosowania unijnych reguł 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
mogą uznać, że w przypadku obecności 
dwóch stacjonarnych sieci NGA warunki 
na rynku są wystarczająco 
konkurencyjne, aby stymulować 
modernizację sieci i przechodzenie w 
kierunku świadczenia bardzo szybkich 
usług, co stanowi ważny parametr 
konkurencji na poziomie detalicznym.

(38) Aby zapewnić przewidywalność 
regulacyjną, w przepisach należy również 
odzwierciedlić kluczowe elementy 
ewoluującej praktyki decyzyjnej opartej na 
obowiązujących ramach prawnych, mające 
wpływ na warunki, na podstawie których 
produkty hurtowego dostępu, w tym 
europejskie produkty wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego, są udostępniane na 
potrzeby sieci NGA. Powinny one 
obejmować przepisy odzwierciedlające 
znaczenie, jakie dla analizy rynków 
hurtowego dostępu, a zwłaszcza tego, czy 
istnieje potrzeba kontroli cen takiego 
dostępu do sieci NGA, ma związek między 
presją konkurencyjną ze strony 
alternatywnej infrastruktury stacjonarnej i 
bezprzewodowej, skutecznymi 
gwarancjami zapewnienia dostępu na 
niedyskryminacyjnych warunkach oraz 
aktualnym poziomem konkurencji na 
poziomie detalicznym pod względem cen, 
wyboru i jakości.
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Poprawka 232
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Należy oczekiwać, że zwiększona 
konkurencja na jednolitym rynku 
doprowadzi z upływem czasu do 
zmniejszenia ilości regulacji sektorowych 
opartych na analizie rynkowej. W 
rzeczywistości jednym ze skutków 
zakończenia procesu tworzenia 
jednolitego rynku powinno być pojawienie 
się silniejszej tendencji do zapewnienia 
skutecznej konkurencji na właściwych 
rynkach, co sprawi, że stosowanie prawa 
konkurencji ex post będzie coraz częściej 
postrzegane jako wystarczające do 
zapewnienia funkcjonowania rynku. W 
celu zapewnienia jasności prawa i 
przewidywalności podejść regulacyjnych 
w skali transgranicznej należy zapewnić 
jasne i wiążące kryteria dotyczące oceny 
tego, czy na danym rynku wciąż 
uzasadnione jest nałożenie obowiązków 
regulacyjnych ex ante, uwzględniając przy 
tym trwałość wąskich gardeł i perspektywy 
dla konkurencji, w szczególności 
konkurencji infrastrukturalnej, a także 
warunki konkurencji na poziomie 
detalicznym dotyczące takich parametrów 
jak ceny, wybór i jakość, które stanowią 
elementy mające największe znaczenie dla 
użytkowników końcowych i globalnej 
konkurencyjności gospodarki UE. 
Kryteria te powinny stanowić podstawę 
kolejnych przeglądów wykazu rynków 
podlegających regulacji ex ante oraz 
powinny pomóc krajowym organom 
regulacyjnym w skoncentrowaniu działań 
tam, gdzie konkurencja wciąż nie jest 
skuteczna, oraz w prowadzeniu tych 

skreślony
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działań w spójny sposób. Ustanowienie 
rzeczywiście jednolitego rynku łączności 
elektronicznej może ponadto mieć wpływ 
na zakres geograficzny rynków, określany 
zarówno do celu regulacji sektorowych
opartych na regułach konkurencji, jak i 
do celu stosowania samego prawa 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 233
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Należy oczekiwać, że zwiększona 
konkurencja na jednolitym rynku 
doprowadzi z upływem czasu do 
zmniejszenia ilości regulacji sektorowych 
opartych na analizie rynkowej. W 
rzeczywistości jednym ze skutków 
zakończenia procesu tworzenia 
jednolitego rynku powinno być pojawienie 
się silniejszej tendencji do zapewnienia 
skutecznej konkurencji na właściwych 
rynkach, co sprawi, że stosowanie prawa 
konkurencji ex post będzie coraz częściej 
postrzegane jako wystarczające do 
zapewnienia funkcjonowania rynku. W 
celu zapewnienia jasności prawa i 
przewidywalności podejść regulacyjnych 
w skali transgranicznej należy zapewnić 
jasne i wiążące kryteria dotyczące oceny 
tego, czy na danym rynku wciąż 
uzasadnione jest nałożenie obowiązków 
regulacyjnych ex ante, uwzględniając przy 
tym trwałość wąskich gardeł i perspektywy 
dla konkurencji, w szczególności 
konkurencji infrastrukturalnej, a także 
warunki konkurencji na poziomie 
detalicznym dotyczące takich parametrów 
jak ceny, wybór i jakość, które stanowią 
elementy mające największe znaczenie dla 

skreślony



PE524.835v01-00 76/228 AM\1012835PL.doc

PL

użytkowników końcowych i globalnej 
konkurencyjności gospodarki UE. 
Kryteria te powinny stanowić podstawę 
kolejnych przeglądów wykazu rynków 
podlegających regulacji ex ante oraz 
powinny pomóc krajowym organom 
regulacyjnym w skoncentrowaniu działań 
tam, gdzie konkurencja wciąż nie jest 
skuteczna, oraz w prowadzeniu tych 
działań w spójny sposób. Ustanowienie 
rzeczywiście jednolitego rynku łączności 
elektronicznej może ponadto mieć wpływ 
na zakres geograficzny rynków, określany 
zarówno do celu regulacji sektorowych 
opartych na regułach konkurencji, jak i 
do celu stosowania samego prawa 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 234
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Należy oczekiwać, że zwiększona 
konkurencja na jednolitym rynku 
doprowadzi z upływem czasu do 
zmniejszenia ilości regulacji sektorowych 
opartych na analizie rynkowej. W 
rzeczywistości jednym ze skutków 
zakończenia procesu tworzenia 
jednolitego rynku powinno być pojawienie 
się silniejszej tendencji do zapewnienia 
skutecznej konkurencji na właściwych 
rynkach, co sprawi, że stosowanie prawa 
konkurencji ex post będzie coraz częściej 
postrzegane jako wystarczające do 
zapewnienia funkcjonowania rynku. W 
celu zapewnienia jasności prawa i 
przewidywalności podejść regulacyjnych 
w skali transgranicznej należy zapewnić 
jasne i wiążące kryteria dotyczące oceny 
tego, czy na danym rynku wciąż 

skreślony
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uzasadnione jest nałożenie obowiązków 
regulacyjnych ex ante, uwzględniając przy 
tym trwałość wąskich gardeł i perspektywy 
dla konkurencji, w szczególności 
konkurencji infrastrukturalnej, a także 
warunki konkurencji na poziomie 
detalicznym dotyczące takich parametrów 
jak ceny, wybór i jakość, które stanowią 
elementy mające największe znaczenie dla 
użytkowników końcowych i globalnej 
konkurencyjności gospodarki UE. 
Kryteria te powinny stanowić podstawę 
kolejnych przeglądów wykazu rynków 
podlegających regulacji ex ante oraz 
powinny pomóc krajowym organom 
regulacyjnym w skoncentrowaniu działań 
tam, gdzie konkurencja wciąż nie jest 
skuteczna, oraz w prowadzeniu tych 
działań w spójny sposób. Ustanowienie 
rzeczywiście jednolitego rynku łączności 
elektronicznej może ponadto mieć wpływ 
na zakres geograficzny rynków, określany 
zarówno do celu regulacji sektorowych 
opartych na regułach konkurencji, jak i 
do celu stosowania samego prawa 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na użytkowników końcowych, należy unikać osłabiania 
reguł konkurencji w państwach członkowskich.

Poprawka 235
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Zróżnicowane wdrażanie sektorowych 
przepisów dotyczących ochrony 
użytkowników końcowych w 
poszczególnych państwach może 
doprowadzić do powstania znacznych 

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

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

Or. en

Poprawka 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W przypadku gdy przepisy rozdziałów 
4 i 5 niniejszego rozporządzenia odnoszą 
się do użytkowników końcowych, przepisy 
te powinny mieć zastosowanie nie tylko do 
konsumentów, lecz także do innych 
kategorii użytkowników końcowych, 
głównie do mikroprzedsiębiorstw. Na 
swoje własne życzenie użytkownicy 
końcowi inni niż konsumenci powinni 

skreślony
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mieć możliwość wyrażenia zgody na 
odstąpienie od niektórych przepisów 
poprzez podpisanie indywidualnej umowy.

Or. en

Poprawka 237
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W przypadku gdy przepisy rozdziałów 
4 i 5 niniejszego rozporządzenia odnoszą 
się do użytkowników końcowych, przepisy 
te powinny mieć zastosowanie nie tylko do 
konsumentów, lecz także do innych 
kategorii użytkowników końcowych, 
głównie do mikroprzedsiębiorstw. Na 
swoje własne życzenie użytkownicy 
końcowi inni niż konsumenci powinni 
mieć możliwość wyrażenia zgody na 
odstąpienie od niektórych przepisów 
poprzez podpisanie indywidualnej umowy.

skreślony

Or. de

Poprawka 238
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Należy prawnie 
zabezpieczyć w całej UE zasadniczą 
równość traktowania i niedyskryminację 
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informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów na poziomie Unii w 
celu utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie.

przy przesyłaniu pakietów danych, 
niezależnie od treści, usługi, aplikacji, 
pochodzenia czy celu, tak aby trwale 
zagwarantować, że każdy użytkownik 
treści internetowych będzie miał 
zasadniczo dostęp do wszelkich treści, 
usług lub aplikacji w Internecie lub będzie 
mógł je sam oferować. Dostawcy usług 
dostępu do sieci podlegają ogólnemu 
obowiązkowi przesyłania pakietów danych 
w ten sposób, że udostępniają 
użytkownikom usługi przesyłu danych na 
odpowiednim poziomie jakości, bez 
względu na pochodzenie i cel, a także bez 
względu na przesyłane treści, usługi i 
aplikacje. Ten poziom jakości należy 
rozwijać w dalszym ciągu, stale i w 
zgodzie z postępem technicznym. Otwarty i 
niedyskryminacyjny charakter internetu 
jest podstawowym motorem 
innowacyjności i efektywności 
ekonomicznej. Te istotne elementy służą 
zapewnieniu wolności i różnorodności 
opinii, mediów i kultury. Obowiązujące 
ramy regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów na poziomie Unii w 
celu utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
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państwa członkowskie. Tworzenie innego 
rodzaju produktów i usług nie może mieć 
negatywnego wpływu na otwarty internet
działający wyłącznie na zasadzie „best 
effort”, ani na jego dalszy rozwój.

Or. de

Poprawka 239
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów na poziomie Unii w 
celu utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
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państwa członkowskie. państwa członkowskie. Faktycznie, jak 
stwierdzono w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego 2011/2866 z dnia 17 
listopada 2011 r. w sprawie otwartego 
internetu i neutralności sieci w Europie, 
otwarty charakter internetu stał się 
główną siłą napędową konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego, rozwoju 
społecznego i innowacji, które 
doprowadziły do spektakularnego rozwoju 
oprogramowania, treści i usług online, 
a co za tym idzie do poszerzenia oferty 
dostępnych treści i usług i zwiększenia 
popytu na nie i sprawił, że internet 
w szczególnie istotny sposób przyczynia się 
do przyspieszenia swobodnej wymiany 
wiedzy, pomysłów i informacji, w tym 
w krajach o ograniczonym dostępie do 
niezależnych mediów.

Or. en

Poprawka 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Główną siłą napędową 
bezprecedensowej aktywności w zakresie 
innowacji i gospodarki w erze cyfrowej 
stał się fakt, że ruch w internecie jest 
traktowany równorzędnie, bez 
dyskryminacji, ograniczeń bądź zakłóceń, 
niezależnie od nadawcy, odbiorcy, 
rodzaju, treści, urządzenia, usługi czy
aplikacji, zgodnie z zasadą neutralności 
sieci. Obowiązujące ramy regulacyjne mają 
na celu ułatwienie użytkownikom 
końcowym dostępu do informacji oraz ich 
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dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów na poziomie Unii w 
celu utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie.

rozpowszechniania, a także korzystania z 
dowolnych aplikacji i usług. Niemniej 
jednak sprawozdanie Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) na temat praktyk zarządzania 
ruchem, opublikowane w maju 2012 r., 
oraz zlecone przez Agencję Wykonawczą 
ds. Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów wprowadzających 
zasadę neutralności sieci w 
ustawodawstwie na poziomie Unii w celu 
utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 241
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Otwarty i 
niedyskryminacyjny charakter internetu 
jest podstawową siłą napędową innowacji 
i wydajności gospodarczej, a ponadto 
odgrywa zasadniczą rolę w dziedzinie 
ochrony wolności i pluralizmu mediów 
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Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów na poziomie Unii w 
celu utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie.

oraz różnorodności kulturowej. 
Obowiązujące ramy regulacyjne mają na 
celu ułatwienie użytkownikom końcowym 
dostępu do informacji oraz ich 
rozpowszechniania, a także korzystania z 
dowolnych aplikacji i usług. Niemniej 
jednak sprawozdanie Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) na temat praktyk zarządzania 
ruchem, opublikowane w maju 2012 r., 
oraz zlecone przez Agencję Wykonawczą 
ds. Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę ustanowienia 
jasnych przepisów na poziomie Unii w 
celu utrzymania otwartego internetu i 
zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie. Rozwój usług 
specjalistycznych lub ruchu 
gwarantującego jakość usługi nie 
powinien mieć negatywnego wpływu na 
otwarty internet oferowany na zasadzie 
„best effort”. Otwarty internet powinien 
pozostać normą i nie może stać się 
wyjątkiem.

Or. fr

Poprawka 242
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 

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

innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Cechy otwartości i 
niedyskryminacji w internecie są 
kluczową siłą napędową dla innowacji i 
efektywności gospodarczej oraz stanowią 
zabezpieczenie dla wolności mediów, 
pluralizmu mediów i różnorodności 
kulturowej. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Niemniej jednak sprawozdanie 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) na 
temat praktyk zarządzania ruchem, 
opublikowane w maju 2012 r., oraz 
zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. 
Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje; istnieje 
również ryzyko, że takie praktyki są 
szczególnie częste w odniesieniu do 
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo.
Tendencje te potwierdzają potrzebę 
ustanowienia jasnych przepisów na 
poziomie Unii w celu utrzymania 
otwartego internetu i zapobieżenia 
rozdrobnieniu jednolitego rynku będącemu 
wynikiem środków przyjmowanych przez 
poszczególne państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Obowiązujące ramy 
regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Ta cecha jest zagwarantowana w 
największym stopniu, kiedy wszystkie 
rodzaje ruchu są traktowane 
równorzędnie przez dostawców usług 
łączności elektronicznej dla ludności.
Niemniej jednak sprawozdanie Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) na temat praktyk 
zarządzania ruchem, opublikowane w maju 
2012 r., oraz zlecone przez Agencję 
Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów 
badanie dotyczące funkcjonowania rynku 
dostępu do internetu i usług internetowych 
w Unii Europejskiej z perspektywy 
konsumenta, opublikowane w grudniu 
2012 r., wykazały ostatnio, że znacząca 
liczba użytkowników końcowych spotyka 
się z praktykami zarządzania ruchem, które 
blokują lub spowalniają niektóre aplikacje. 
Tendencje te potwierdzają potrzebę 
ustanowienia jasnych przepisów na 
poziomie Unii w celu utrzymania 
otwartego internetu i zapobieżenia 
rozdrobnieniu jednolitego rynku będącemu 
wynikiem środków przyjmowanych przez 
poszczególne państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 244
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 245
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(46) Prawo użytkowników końcowych do
dostępu do informacji i treści oraz do ich 
rozpowszechniania, a także swoboda 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług, 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym.

Or. de

Poprawka 246
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(46) Swoboda użytkowników końcowych 
w zakresie dostępu do informacji i treści 
zgodnych z prawem oraz w zakresie ich 
rozpowszechniania, a także swoboda 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług, 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym. Niniejsze 
rozporządzenie określa limity dla 
wszelkich ograniczeń tej swobody, jakie 
dostawcy łączności elektronicznej mogą 
wprowadzać dla obywateli, lecz pozostaje 
bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych, w tym dla przepisów 
dotyczących praw autorskich, dyrektywy 
1995/46, dyrektywy 2002/58 oraz 
dyrektywy 2000/31/WE.

Or. en
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Poprawka 247
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(46) Prawo użytkowników końcowych do 
dostępu do informacji i treści oraz do ich
rozpowszechniania, a także swoboda 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług, 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym. Niniejsze 
rozporządzenie określa limity dla 
wszelkich ograniczeń tej swobody, jakie 
dostawcy łączności elektronicznej mogą 
wprowadzać dla obywateli, lecz pozostaje 
bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych, w tym dla przepisów 
dotyczących praw autorskich, dyrektywy 
1995/46, dyrektywy 2002/58 oraz 
dyrektywy 2000/31/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dyrektywy 1995/46 i dyrektywy 2002/58 określa ograniczenie zarządzania 
ruchem z perspektywy ochrony danych i prywatności.

Poprawka 248
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej wymaga, by ograniczenia 
związane z poszanowaniem życia 
prywatnego, prawem do poufności 
komunikacji, prawem do ochrony danych 
i swobody otrzymywania i przekazywania 
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informacji były przewidziane ustawą i 
szanowały istotę tych praw i wolności. 
Orzecznictwo Unii Europejskiej dotyczące 
monitorowania lub filtrowania 
komunikacji elektronicznej potwierdza, że 
nakładanie na dostawcę łączności 
elektronicznej lub usług elektronicznych 
obowiązku powszechnego monitorowania 
komunikacji stanowi nie tylko poważne 
naruszenie swobody prowadzenia 
działalności przez dostawcę, lecz także 
podstawowych praw klientów dostawcy. W 
związku z powyższym jakikolwiek system 
przewidujący monitorowanie łączności lub 
usług powinien być konkretnie 
regulowany przez prawo unijne lub prawo 
krajowe przyjmowane zgodnie z prawem 
unijnym lub powinien podlegać 
przeglądowi sądu, jeśli jest oparty na 
ustaleniach dobrowolnych.

Or. en

Poprawka 249
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Należy zapewnić niedyskryminację 
informacji w fazie wysyłki, przekazywania 
oraz odbioru, aby wspierać innowacje i 
eliminować bariery utrudniające wejście 
na rynek, zgodnie ze stwierdzeniem 
Parlamentu Europejskiego zawartym w 
sprawozdaniu z wdrażania ram 
regulacyjnych w zakresie łączności 
elektronicznej 2013/2080;

Or. en

Poprawka 250
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46b) Potencjalne zachowania 
antykonkurencyjne i dyskryminacyjne w 
zarządzaniu ruchem byłyby sprzeczne z 
zasadą neutralności sieci oraz otwartego 
internetu i w związku z tym należy im 
zapobiegać, co zostało stwierdzone 
również w sprawozdaniu z własnej 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
2013/2080;

Or. en

Poprawka 251
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46c) Zgodnie z rezolucją 2011/2866
Parlamentu Europejskiego z dnia 17 
listopada 2011 r. w sprawie otwartego 
internetu i neutralności sieci w Europie 
oraz rezolucją 2012/2098 Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. 
w sprawie strategii wolności cyfrowej w 
polityce zagranicznej UE, dostawcy usług 
internetowych nie powinni blokować, 
zakłócać, ani ograniczać dostępności 
usług szerokopasmowych w celu dostępu, 
wykorzystywania, wysyłania, 
umieszczania, otrzymywania lub 
oferowania wszelkich treści, 
oprogramowania lub usług niezależnie od 
źródła i celu, nie powinni także 
dyskryminować nikogo w tym zakresie.

Or. en
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Poprawka 252
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym Internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie
mogą kasować, blokować, spowalniać, 
ograniczać jakości ani dyskryminować 
konkretnych treści, aplikacji lub usług, ani 
ich poszczególnych klas, z wyjątkiem 
zastosowania odpowiednich środków 
zarządzania ruchem w przypadkach jasno 
zdefiniowanych w niniejszym 
rozporządzeniu i za każdym razem 
wymagających uzasadnienia. Środki te 
muszą być przejrzyste, niezbędne i 
proporcjonalne.

Or. de

Poprawka 253
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 
działając w ramach uzgodnionych w 

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 
działając w ramach uzgodnionych w 



AM\1012835PL.doc 93/228 PE524.835v01-00

PL

umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu, nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Rozsądne 
zarządzanie ruchem obejmuje 
zapobieganie poważnym przestępstwom 
oraz utrudnianie ich popełniania, w tym 
dobrowolne działania dostawców usług 
mające na celu zablokowanie dostępu do 
pornografii dziecięcej i uniemożliwienie 
jej rozpowszechniania. Zmniejszanie
skutków przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu, nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być odpowiednie, skuteczne, przejrzyste, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne oraz 
zgodne z obowiązującymi przepisami, w 
tym między innymi z przepisami 
dotyczącymi prywatności i ochrony 
danych. Zachowanie integralności i
bezpieczeństwa sieci oraz zmniejszanie
skutków przeciążenia sieci z 
wykorzystaniem środków zarządzania 
ruchem należy uznać za rozsądny środek, 
pod warunkiem że występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach oraz pod warunkiem, że 
równorzędne rodzaje ruchu są traktowane 
na równi.

Or. en

Uzasadnienie

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.

Poprawka 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 

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

działając w ramach uzgodnionych w 
umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu oraz 
ogólnych warunków świadczenia usługi, 
nie powinni blokować, spowalniać, 
ograniczać jakości ani dyskryminować 
konkretnych treści, aplikacji lub usług, ani 
ich poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Zmniejszanie 
skutków przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach, oraz że na żądanie 
właściwych organów krajowych dostawca 
usług może wykazać, że równorzędne 
traktowanie ruchu byłoby zasadniczo 
mniej efektywne.

Jeśli dostawca usług łączności 
elektronicznej przyjmuje takie środki, 
powinien on również poinformować 
dostawców treści, oprogramowania i 
usług, na których takie środki mają 
wpływ.

Or. en

Poprawka 255
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 
działając w ramach uzgodnionych w 
umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu, nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 

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

jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być skuteczne, odpowiednie, przejrzyste, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne oraz 
zgodne z obowiązującymi przepisami, w 
tym między innymi z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych. Rozsądne 
zarządzanie ruchem obejmuje zapobieganie 
poważnym przestępstwom oraz utrudnianie 
ich popełniania, w tym dobrowolne 
działania dostawców usług mające na celu 
zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania. Zachowanie 
integralności i bezpieczeństwa sieci oraz
zmniejszanie skutków przeciążenia sieci z 
wykorzystaniem środków zarządzania 
ruchem należy uznać za rozsądny środek, 
pod warunkiem że występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach oraz pod warunkiem, że 
równorzędne rodzaje ruchu są traktowane 
na równi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować i uściślić znaczenie rozsądnego zarządzania ruchem zgodnie z 
wytycznymi i opiniami BEREC i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, dotyczącymi 
akceptowalnego wykorzystania zarządzania ruchem do zapewnienia podstawowego 
bezpieczeństwa sieci oraz rozwiązania problemów związanych z przeciążeniem, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu wymogów związanych z ochroną danych.

Poprawka 256
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 

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

powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być przejrzyste, proporcjonalne do 
osiągnięcia zgodnego z prawem celu i 
niedyskryminacyjne. Rozsądne zarządzanie 
ruchem obejmuje zapobieganie poważnym 
przestępstwom oraz utrudnianie ich 
popełniania, w tym dobrowolne działania 
dostawców usług mające na celu 
zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania. Zmniejszanie skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem, że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach oraz że dostawca będzie w 
stanie udowodnić, na wniosek właściwego 
organu krajowego, że zarządzanie na 
zasadzie równości byłoby mniej skuteczne.
W momencie, gdy dostawca łączności 
elektronicznej podejmie wspomniane 
działania, powinien powiadomić innych 
dostawców o treściach, aplikacjach i 
usługach, których one dotyczą.

Or. es

Poprawka 257
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 
działając w ramach uzgodnionych w 
umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu, nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 

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

jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być odpowiednie, przejrzyste, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne. 
Rozsądne zarządzanie ruchem obejmuje 
zapobieganie poważnym przestępstwom 
oraz utrudnianie ich popełniania i powinno 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym między innymi z 
przepisami dotyczącymi prywatności i 
ochrony danych. Zachowanie 
integralności i bezpieczeństwa sieci oraz 
zmniejszanie skutków przeciążenia sieci z 
wykorzystaniem środków zarządzania 
ruchem należy uznać za rozsądny środek, 
pod warunkiem że występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Or. en

Poprawka 258
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 
działając w ramach uzgodnionych w 
umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu, nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Wszelkie praktyki 
dyskryminacyjne odnoszące się do cen lub 
ilości i prędkości danych stosowane wobec 
określonych treści, aplikacji lub usług,
powinny zostać zakazane. Środki w 
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popełniania, w tym dobrowolne działania 
dostawców usług mające na celu 
zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania. Zmniejszanie skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

zakresie rozsądnego zarządzania ruchem
powinny być przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Rozsądne zarządzanie 
ruchem obejmuje zapobieganie poważnym 
przestępstwom oraz utrudnianie ich 
popełniania, w tym dobrowolne działania 
dostawców usług mające na celu 
zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania. Zmniejszanie skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych
okolicznościach. Po zastosowaniu tego 
typu środków, dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności bezzwłocznie 
zawiadamiają dostawców treści, aplikacji 
lub usług o podjęciu takiego działania.

Or. fr

Poprawka 259
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania. Zmniejszanie skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek w przypadkach 
udowodnionego, poważnego, 
tymczasowego przeciążenia ruchu oraz 
pod warunkiem, że równorzędne rodzaje 
ruchu są traktowane na równi.

Or. en

Poprawka 260
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych pod 
względem technicznym oraz 
nieuwarunkowanych czynnikami 
komercyjnymi środków zarządzania 
ruchem. Środki te powinny być przejrzyste, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne. 
Zmniejszanie skutków przeciążenia sieci 
należy uznać za rozsądny środek, pod 
warunkiem że przeciążenie sieci występuje 
jedynie przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Or. en
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Uzasadnienie

Definiowanie środków technicznych powinno opierać się wyłącznie na obiektywnych 
kryteriach i z wyłączeniem kryteriów subiektywnych, takich jak działania dobrowolne i 
umowy handlowe dostawców usług.

Poprawka 261
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Rozsądne zarządzanie 
ruchem obejmuje zapobieganie poważnym 
przestępstwom oraz utrudnianie ich 
popełniania, w tym dobrowolne działania 
dostawców usług mające na celu 
zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania. Zmniejszanie skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Or. en

Poprawka 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby precyzyjnie 
określonych rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Rozsądne zarządzanie 
ruchem mogłoby obejmować dobrowolne 
działania dostawców usług mające na celu 
zablokowanie dostępu do pornografii 
dziecięcej i uniemożliwienie jej 
rozpowszechniania, podlegające kontroli 
sądowej. Zmniejszanie skutków 
przeciążenia sieci można by uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Or. en

Poprawka 263
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej wymaga, by ograniczenia 
związane z poszanowaniem życia 
prywatnego, prawem do poufności 
komunikacji, prawem do ochrony danych 
i swobody otrzymywania i przekazywania 
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informacji były przewidziane ustawą i 
szanowały istotę tych praw i wolności. W 
kontekście środków zarządzania ruchem 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie C-70/10 SABAM 
przeciwko Tiscali (Scarlet) w odniesieniu 
do ogólnego monitorowania łączności 
elektronicznej orzekł, że nakładanie na 
dostawcę łączności elektronicznej lub 
usług elektronicznych obowiązku 
powszechnego monitorowania łączności 
stanowi nie tylko poważne naruszenie 
swobody prowadzenia działalności przez 
dostawcę, lecz także podstawowych praw 
klienta dostawcy. W związku z powyższym 
jakikolwiek system przewidujący ogólne 
monitorowanie łączności przez dostawców
łączności elektronicznej lub usług 
elektronicznych powinien być konkretnie 
regulowany przez prawo unijne lub prawo 
krajowe przyjmowane zgodnie z prawem 
unijnym.

Or. en

Poprawka 264
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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Poprawka 265
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(48) Taryfy uzależnione od ilości 
pobieranych danych należy uznać za 
zgodne z zasadą otwartego internetu, o ile 
umożliwiają one użytkownikom 
końcowym wybór taryfy odpowiadającej 
ich normalnemu zużyciu danych, w 
oparciu o przejrzyste informacje na temat 
warunków i skutków takiego wyboru. 
Jednocześnie takie taryfy powinny 
umożliwić dostawcom łączności 
elektronicznej dla ludności lepsze 
dostosowanie przepustowości sieci do 
oczekiwanych ilości pobieranych danych. 
Aby dostosować oferty, tak aby spełniały
wymogi użytkowników końcowych w 
odniesieniu do specyficznych treści, usług 
lub aplikacji, dostawcy łączności
elektronicznej mogą wprowadzić oferty, w 
których zezwolenie na przekazywanie 
danych na cele takich treści, usług lub 
aplikacji nie jest oparte na pozwoleniu na 
przetwarzanie danych konsumentów. 
Istotne jest, aby użytkownicy końcowi byli 
dokładnie poinformowani przed 
wyrażeniem zgody na jakiekolwiek 
ograniczenia ilości danych lub prędkości 
oraz na stosowne taryfy, oraz aby mogli 
stale monitorować swoje zużycie 
przepływu danych, a w razie potrzeby z 
łatwością zwiększać limit przepływu 
danych.

Or. en

Poprawka 266
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 267
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje 
i niektóre zastosowania w dziedzinie 

(49) Usługi i aplikacje świadczone z 
zapewnieniem podwyższonej zapewnionej 
jakości usług mogą być oferowane przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawców usług, aplikacji 
lub treści Użytkownicy końcowi powinni 
zatem mieć swobodę zawierania umów o 
świadczenie takich specjalistycznych usług 
o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
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opieki zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług.

lub usług. W przypadkach, w których takie 
umowy są zawierane z dostawcą dostępu 
do internetu, dostawca powinien 
zapewnić, że podwyższona jakość usługi 
nie zmniejsza ogólnej jakości dostępu do 
internetu. Przyjęcie usług 
specjalistycznych przez użytkowników 
końcowych oraz dostawców aplikacji i 
usług handlowych powinno być zatem 
dobrowolne i opierać się na zasadzie 
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając konkluzję BEREC, w której napisano, że kontrola użytkownika powinna 
przeważać, jeśli to tylko możliwe, ważne jest, aby w rozporządzeniu doprecyzować, że 
użytkownicy końcowi oraz dostawcy aplikacji i usług handlowych nie mogą odczuwać 
nieoptymalnych warunków i jakości dostępu do internetu do tego stopnia, że będą zmuszeni 
do zawarcia umowy na usługi specjalistyczne. Przyjęcie usług specjalistycznych powinno być 
zatem całkowicie dobrowolne.

Poprawka 268
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług. Świadczenie takich usług 
specjalistycznych nie powinno negatywnie 
wpływać na ogólną jakość dostępu do 
internetu. Ponadto środki zarządzania 
ruchem nie powinny być stosowane w 
sposób dyskryminujący usługi 
specjalistyczne konkurujące z usługami 
oferowanymi przez dostawcę dostępu do 
internetu bezpośrednio lub w ramach 
partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami, 
chyba że istnieje ku temu obiektywna 
podstawa.

Or. en

Poprawka 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające optymalizacji 
mającej na celu zagwarantowanie 
odpowiednich warunków świadczenia 
usługi, oferowane przez dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności lub 
dostawców usług, aplikacji lub treści. 
Usługi takie mogą obejmować m.in. 
nadawanie sygnału telewizyjnego za 
pośrednictwem protokołu internetowego 
(IP-TV), wideokonferencje i niektóre 
zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych
usług o zoptymalizowanym poziomie 
jakości z dostawcami łączności 
elektronicznej dla ludności lub dostawcami 
treści, aplikacji lub usług. Jeśli takie 
umowy są stosowane wraz z usługami 
dostępu do internetu, zainteresowani 



AM\1012835PL.doc 107/228 PE524.835v01-00

PL

dostawcy powinni zagwarantować, że
zoptymalizowana jakość usług nie wpływa 
negatywnie na ogólną jakość dostępu do 
internetu.

Or. en

Poprawka 270
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 271
Ivo Belet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług. Niemniej jednak takie usługi 
specjalistyczne powinny pozostać 
wyjątkiem i nie powinny być wprowadzone 
do obrotu ani szeroko stosowane jako 
substytut usług dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 272
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 

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

internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług. Należy zapewnić, że takie 
umowy nie wpływają negatywnie na 
ogólną jakość dostępu do internetu oraz 
nie prowadzą do powstania dwóch 
prędkości internetu. 

Or. en

Poprawka 273
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 274
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na parametrach jakościowych. W 
celu zapewnienia usług specjalistycznych 
w zamkniętych sieciach jest niezbędne, 
aby dostawcy treści, aplikacji i usług mieli 
możliwości negocjowania dla 
ograniczonej liczby użytkowników takich
szczególnych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności. Należy oczekiwać, że będzie to 
odgrywać ważną rolę w rozwoju nowych 
usług, takich jak łączność maszyna-
maszyna (M2M). Usługi specjalistyczne 
nie mogą powodować obniżenia jakości 
dostępu do otwartego internetu, nie mogą
być również oferowane lub 
wykorzystywane jako substytut dla 
internetu. Są dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy są w sposób udokumentowany 
niezbędne z punktu widzenia technicznego 
lub merytorycznego, wykraczającego poza 
interes ekonomiczny, w celu oferowania 
aplikacji szczególnej jakości, której 
wykorzystanie musi odbywać się w czasie 
rzeczywistym. Jeśli dostawcy usług 
dostępu do sieci oferują lub reklamują 
usługi specjalistyczne, to mają obowiązek 
oferowania jednocześnie usługi otwartego 
dostępu do internetu w rozumieniu 
motywu 45. Wszystkie usługi internetu 
otwartego podlegają zasadzie „best 
effort”.

Or. de

Poprawka 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch



AM\1012835PL.doc 111/228 PE524.835v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na elastycznych parametrach 
jakości, obejmujących np. niższy priorytet 
dla ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Zapewnienie 
dostawcom treści, aplikacji i usług 
możliwości negocjowania takich 
elastycznych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności mogłoby sprzyjać rozwojowi
nowych usług, takich jak łączność 
maszyna-maszyna (M2M). Równocześnie 
takie ustalenia powinny umożliwić 
dostawcom łączności elektronicznej dla 
ludności bardziej zrównoważone 
zarządzenie ruchem i zapobieganie 
przeciążeniu sieci. Dostawcy treści, 
aplikacji i usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności powinni zatem 
mieć swobodę zawierania umów o 
świadczenie specjalistycznych usług o 
określonych poziomach jakości usług, o ile 
takie określone poziomy jakości są 
niezbędne pod względem technicznym do 
zapewnienia funkcjonalności usług a 
takie umowy nie wpływają negatywnie na 
jakość usług dostępu do internetu, zgodnie 
z zasadą neutralności sieci.

Or. en

Poprawka 276
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 277
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 278
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Usługi specjalistyczne nie mogą być postrzegane przez państwa członkowskie jako 
rozwiązanie uznaniowe, w oparciu o które dostawcy usług internetowych oraz dostawcy 
dostępu do internetu mogą w pełni swobodnie zawierać między sobą umowy handlowe, 
obchodząc zapisy dotyczące otwartego internetu, naruszając zarówno wolność informacji, jak 
i wolność konkurencji i innowacji w gospodarce cyfrowej. Z tego powodu obowiązkowo 
należy doprecyzować, że usługi specjalistyczne będą oddzielone od usług dostępu do internetu 
i nie będą one stanowić repliki już istniejących usług dostępnych w internecie.

Poprawka 279
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na elastycznych parametrach 

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

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

Or. en

Poprawka 281
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na elastycznych parametrach 
jakości, obejmujących np. niższy priorytet 
dla ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Zapewnienie 
dostawcom treści, aplikacji i usług 
możliwości negocjowania takich 
elastycznych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 

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

ludności może być niezbędne do 
świadczenia specjalistycznych usług i 
oczekuje się, że będzie odgrywać ważną 
rolę w rozwoju nowych usług, takich jak 
łączność maszyna-maszyna (M2M). 
Równocześnie takie ustalenia powinny 
umożliwić dostawcom łączności 
elektronicznej dla ludności bardziej 
zrównoważone zarządzenie ruchem i 
zapobieganie przeciążeniu sieci. Dostawcy 
treści, aplikacji i usług oraz dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o określonych poziomach jakości 
usług, o ile takie umowy nie wpływają 
negatywnie w znaczący sposób na ogólną 
jakość usług dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 
możliwości korzystania z tej swobody 
korzystania z otwartego dostępu do 
internetu. W tym celu krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć obowiązki w 
zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości, a także powinny 
zapewniać przestrzeganie przepisów przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności oraz dostępność wysokiej jakości 
usług niedyskryminacyjnego dostępu do 
internetu, których poziomu nie obniżają 
usługi specjalistyczne. Przeprowadzając 
ocenę ewentualnych ogólnych zakłóceń 
usług dostępu do internetu, krajowe organy 
regulacyjne powinny uwzględnić 

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

użytkowników końcowych będących 
przedmiotem dyskryminacji, ograniczeń 
lub zakłóceń treści, usług i aplikacji 
internetowych. Przeprowadzając ocenę 
ewentualnych ogólnych zakłóceń usług 
dostępu do internetu, krajowe organy 
regulacyjne powinny uwzględnić 
parametry w zakresie jakości, takie jak 
parametry dotyczące czasu i 
niezawodności (opóźnienie, odchylenie 
sygnału, utrata pakietów), poziomy i skutki 
przeciążenia sieci, rzeczywista i 
deklarowana prędkość, jakość usługi 
dostępu do internetu w porównaniu z 
usługami specjalistycznymi oraz jakość 
postrzegana przez użytkowników 
końcowych. Krajowe organy regulacyjne 
powinny być uprawnione do 
wprowadzania minimalnych wymogów w 
zakresie jakości usług w odniesieniu do 
wszystkich lub poszczególnych dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności, jeżeli 
jest to konieczne, aby zapobiec ogólnemu 
zakłóceniu/pogorszeniu jakości usług 
dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 283
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 
możliwości korzystania z tej swobody 
korzystania z otwartego dostępu do 
internetu. W tym celu krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć obowiązki w
zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości, a także powinny 
zapewniać przestrzeganie przepisów przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 

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

ludności oraz dostępność wysokiej jakości 
usług niedyskryminacyjnego dostępu do 
internetu. Przeprowadzając ocenę 
ewentualnych ogólnych zakłóceń usług 
dostępu do internetu, krajowe organy 
regulacyjne powinny uwzględnić 
parametry w zakresie jakości, takie jak 
parametry dotyczące czasu i 
niezawodności (opóźnienie, odchylenie 
sygnału, utrata pakietów), poziomy i skutki 
przeciążenia sieci, rzeczywista i 
deklarowana prędkość, jakość usługi 
dostępu do internetu w porównaniu z 
usługami o podwyższonej jakości oraz 
jakość postrzegana przez użytkowników 
końcowych. Krajowe organy regulacyjne 
powinny być uprawnione do 
wprowadzania minimalnych wymogów w 
zakresie jakości usług w odniesieniu do 
wszystkich lub poszczególnych dostawców 
łączności elektronicznej dla ludności, jeżeli 
jest to konieczne, aby zapobiec ogólnemu 
zakłóceniu/pogorszeniu jakości usług 
dostępu do internetu lub aby zapewnić 
użytkownikom końcowym możliwość 
dostępu do informacji i treści oraz 
rozpowszechniania ich, a także 
korzystania z wybranych przez nich 
aplikacji i usług.

Or. en

Poprawka 284
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 
możliwości korzystania z tej swobody 
korzystania z otwartego dostępu do 
internetu. W tym celu krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć obowiązki w 

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

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

Or. de

Poprawka 285
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) W odniesieniu do urządzeń 
końcowych umowy powinny określać 
wszelkie ograniczenia, jakie dostawca 
nakłada w zakresie korzystania z urządzeń, 
na przykład poprzez blokowanie kart SIM 
w urządzeniach przenośnych, a także 
wszelkie opłaty należne w momencie 

(57) W odniesieniu do urządzeń 
końcowych umowy powinny określać, w 
jasny i zrozumiały sposób, wszelkie 
ograniczenia, jakie dostawca nakłada w 
zakresie korzystania z urządzeń, na 
przykład poprzez blokowanie kart SIM w 
urządzeniach przenośnych, a także 
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rozwiązania umowy przed uzgodnionym 
terminem jej wygaśnięcia. Po upływie 
uzgodnionego okresu obowiązywania 
umowy nie powinny być należne żadne 
opłaty.

wszelkie opłaty należne w momencie 
rozwiązania umowy przed uzgodnionym 
terminem jej wygaśnięcia. Po upływie 
uzgodnionego okresu obowiązywania 
umowy nie powinny być należne żadne 
opłaty.

Or. it

Poprawka 286
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 287
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59



PE524.835v01-00 122/228 AM\1012835PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 288
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przeniesienia numeru jest podstawowym 
elementem ułatwiającym klientom 
dokonanie wyboru i sprzyjającym 
skutecznej konkurencji. Powinno ono być 
realizowane z minimalnym opóźnieniem, 
tak aby numer był faktycznie aktywowany 
w ciągu jednego dnia roboczego od 
zawarcia porozumienia w sprawie 
przeniesienia numeru. Realizacja wniosku 
o przeniesienie numeru nie powinna być 
uzależniona od zapłaty zaległych 
rachunków. Ponadto należy rozważyć 
możliwości transgranicznego 
przenoszenia numeru w przypadku 
przeniesienia do innego kraju UE. 

Or. en

Poprawka 289
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 290
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 291
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Rynek łączności ruchomej w Unii 
pozostaje rozdrobniony, przy czym żadna z 
sieci łączności ruchomej nie obejmuje 
zasięgiem wszystkich państw 
członkowskich. W związku z tym, w celu 
zapewnienia usług łączności ruchomej 
swoim klientom krajowym podróżującym
po terytorium Unii dostawcy usług 
roamingu są zmuszeni do zakupu 
hurtowych usług roamingu od operatorów 
w odwiedzanym państwie członkowskim. 
Te opłaty hurtowe stanowią poważną 
przeszkodę w świadczeniu usług roamingu 

skreślony
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po cenach odpowiadających cenom 
krajowych usług łączności ruchomej. 
Dlatego też należy przyjąć dodatkowe 
środki ułatwiające obniżenie tych opłat. 
Umowy handlowe lub techniczne między 
dostawcami usług roamingu, które 
umożliwiają im wirtualne rozszerzenie 
zasięgu ich sieci na całe terytorium Unii, 
stanowią jeden ze środków 
umożliwiających internalizację kosztów 
hurtowych. Aby zapewnić odpowiednie 
zachęty, należy dostosować niektóre 
obowiązki regulacyjne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady26. W 
szczególności w przypadkach gdy 
dostawcy usług roamingu, za pomocą 
swoich sieci lub w ramach dwustronnych 
lub wielostronnych umów roamingowych, 
domyślnie zapewniają wszystkim klientom 
w Unii taryfy roamingowe na poziomie 
taryf krajowych, spoczywający na 
dostawcach krajowych obowiązek 
umożliwienia swoim klientom dostępu do 
usług łączności głosowej, usług SMS oraz 
usług transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
nie powinien mieć zastosowania do takich 
dostawców, z zastrzeżeniem okresu 
przejściowego, w przypadkach gdy taki 
dostęp został już przyznany.
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach 
łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. 
L 172 z 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Poprawka 292
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Rynek łączności ruchomej w Unii 
pozostaje rozdrobniony, przy czym żadna z 
sieci łączności ruchomej nie obejmuje 
zasięgiem wszystkich państw 
członkowskich. W związku z tym, w celu 
zapewnienia usług łączności ruchomej 
swoim klientom krajowym podróżującym 
po terytorium Unii dostawcy usług 
roamingu są zmuszeni do zakupu 
hurtowych usług roamingu od operatorów 
w odwiedzanym państwie członkowskim.
Te opłaty hurtowe stanowią poważną 
przeszkodę w świadczeniu usług roamingu 
po cenach odpowiadających cenom 
krajowych usług łączności ruchomej.
Dlatego też należy przyjąć dodatkowe 
środki ułatwiające obniżenie tych opłat.
Umowy handlowe lub techniczne między 
dostawcami usług roamingu, które 
umożliwiają im wirtualne rozszerzenie 
zasięgu ich sieci na całe terytorium Unii, 
stanowią jeden ze środków 
umożliwiających internalizację kosztów 
hurtowych. Aby zapewnić odpowiednie 
zachęty, należy dostosować niektóre 
obowiązki regulacyjne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady26. W 
szczególności w przypadkach gdy 
dostawcy usług roamingu, za pomocą 
swoich sieci lub w ramach dwustronnych 
lub wielostronnych umów roamingowych, 
domyślnie zapewniają wszystkim klientom
w Unii taryfy roamingowe na poziomie 
taryf krajowych, spoczywający na 
dostawcach krajowych obowiązek 
umożliwienia swoim klientom dostępu do 
usług łączności głosowej, usług SMS oraz 
usług transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
nie powinien mieć zastosowania do takich 
dostawców, z zastrzeżeniem okresu 
przejściowego, w przypadkach gdy taki 

skreślony
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dostęp został już przyznany. 
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach 
łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. 
L 172 z 30.6.2012, s. 10).

Or. de

Poprawka 293
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Rynek łączności ruchomej w Unii 
pozostaje rozdrobniony, przy czym żadna z 
sieci łączności ruchomej nie obejmuje 
zasięgiem wszystkich państw 
członkowskich. W związku z tym, w celu 
zapewnienia usług łączności ruchomej 
swoim klientom krajowym podróżującym 
po terytorium Unii dostawcy usług 
roamingu są zmuszeni do zakupu 
hurtowych usług roamingu od operatorów 
w odwiedzanym państwie członkowskim. 
Te opłaty hurtowe stanowią poważną 
przeszkodę w świadczeniu usług roamingu 
po cenach odpowiadających cenom 
krajowych usług łączności ruchomej. 
Dlatego też należy przyjąć dodatkowe 
środki ułatwiające obniżenie tych opłat. 
Umowy handlowe lub techniczne między 
dostawcami usług roamingu, które 
umożliwiają im wirtualne rozszerzenie 
zasięgu ich sieci na całe terytorium Unii, 
stanowią jeden ze środków 
umożliwiających internalizację kosztów 
hurtowych. Aby zapewnić odpowiednie 
zachęty, należy dostosować niektóre 
obowiązki regulacyjne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012 

(72) Rynek łączności ruchomej w Unii 
pozostaje rozdrobniony, przy czym żadna z 
sieci łączności ruchomej nie obejmuje 
zasięgiem wszystkich państw 
członkowskich. W związku z tym, w celu 
zapewnienia usług łączności ruchomej 
swoim klientom krajowym podróżującym 
po terytorium Unii dostawcy usług 
roamingu są zmuszeni do zakupu 
hurtowych usług roamingu od operatorów 
w odwiedzanym państwie członkowskim. 
Te opłaty hurtowe stanowią poważną 
przeszkodę w świadczeniu usług roamingu 
po cenach odpowiadających cenom 
krajowych usług łączności ruchomej. 
Dlatego też należy przyjąć dodatkowe 
środki ułatwiające obniżenie tych opłat, 
zapewniające pewność prawną oraz 
wspomagające stabilizację rynku. Umowy 
handlowe lub techniczne między 
dostawcami usług roamingu, które 
umożliwiają im wirtualne rozszerzenie 
zasięgu ich sieci na całe terytorium Unii, 
stanowią jeden ze środków 
umożliwiających internalizację kosztów 
hurtowych. Aby zapewnić odpowiednie 
zachęty, należy dostosować niektóre 
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Parlamentu Europejskiego i Rady26. W 
szczególności w przypadkach gdy 
dostawcy usług roamingu, za pomocą 
swoich sieci lub w ramach dwustronnych 
lub wielostronnych umów roamingowych, 
domyślnie zapewniają wszystkim klientom 
w Unii taryfy roamingowe na poziomie 
taryf krajowych, spoczywający na 
dostawcach krajowych obowiązek 
umożliwienia swoim klientom dostępu do 
usług łączności głosowej, usług SMS oraz 
usług transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
nie powinien mieć zastosowania do takich 
dostawców, z zastrzeżeniem okresu 
przejściowego, w przypadkach gdy taki 
dostęp został już przyznany.

obowiązki regulacyjne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 531/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady26. W 
szczególności w przypadkach gdy 
dostawcy usług roamingu, za pomocą 
swoich sieci lub w ramach dwustronnych 
lub wielostronnych umów roamingowych, 
domyślnie zapewniają wszystkim klientom 
w Unii taryfy roamingowe na poziomie 
taryf krajowych, spoczywający na 
dostawcach krajowych obowiązek 
umożliwienia swoim klientom dostępu do 
usług łączności głosowej, usług SMS oraz 
usług transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
nie powinien mieć zastosowania do takich 
dostawców, z zastrzeżeniem okresu 
przejściowego, w przypadkach gdy taki 
dostęp został już przyznany.

__________________ __________________
26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności 
ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. L 172 z 
30.6.2012, s. 10).

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności 
ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. L 172 z 
30.6.2012, s. 10).

Or. en

Poprawka 294
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Dwustronne lub wielostronne umowy 
roamingowe mogą umożliwić operatorowi 
sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z 
których korzystają jego klienci krajowi w 
sieciach partnerów, za usługi w znacznym 
stopniu równoważne z usługami 
świadczonymi takim klientom w jego 
własnych sieciach, co może mieć znaczny 

skreślony
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wpływ na stosowane przez niego ceny 
detaliczne zapewnienia takiego 
wirtualnego zasięgu wewnątrz sieci 
operatorów w całej Unii. Takie 
rozwiązanie na poziomie hurtowym może 
umożliwić opracowanie nowych 
produktów roamingowych, a tym samym 
zwiększyć wybór i konkurencję na 
poziomie detalicznym.

Or. en

Poprawka 295
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Dwustronne lub wielostronne umowy 
roamingowe mogą umożliwić operatorowi 
sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z 
których korzystają jego klienci krajowi w 
sieciach partnerów, za usługi w znacznym 
stopniu równoważne z usługami 
świadczonymi takim klientom w jego 
własnych sieciach, co może mieć znaczny 
wpływ na stosowane przez niego ceny 
detaliczne zapewnienia takiego 
wirtualnego zasięgu wewnątrz sieci 
operatorów w całej Unii. Takie 
rozwiązanie na poziomie hurtowym może 
umożliwić opracowanie nowych 
produktów roamingowych, a tym samym 
zwiększyć wybór i konkurencję na 
poziomie detalicznym.

skreślony

Or. de

Poprawka 296
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Dwustronne lub wielostronne umowy 
roamingowe mogą umożliwić operatorowi 
sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z 
których korzystają jego klienci krajowi w 
sieciach partnerów, za usługi w znacznym 
stopniu równoważne z usługami 
świadczonymi takim klientom w jego 
własnych sieciach, co może mieć znaczny 
wpływ na stosowane przez niego ceny 
detaliczne zapewnienia takiego 
wirtualnego zasięgu wewnątrz sieci 
operatorów w całej Unii. Takie 
rozwiązanie na poziomie hurtowym może 
umożliwić opracowanie nowych 
produktów roamingowych, a tym samym 
zwiększyć wybór i konkurencję na 
poziomie detalicznym.

(73) Handlowe lub techniczne umowy 
roamingowe mogą umożliwić operatorowi 
sieci ruchomej uznanie usług roamingu, z 
których korzystają jego klienci krajowi w 
sieciach partnerów, za usługi w znacznym 
stopniu równoważne z usługami 
świadczonymi takim klientom w jego 
własnych sieciach, co może mieć znaczny 
wpływ na stosowane przez niego ceny 
detaliczne zapewnienia takiego 
wirtualnego zasięgu wewnątrz sieci 
operatorów w całej Unii. Takie 
rozwiązanie na poziomie hurtowym może 
umożliwić opracowanie nowych 
produktów roamingowych, a tym samym 
zwiększyć wybór i konkurencję na 
poziomie detalicznym.

Or. en

Poprawka 297
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) W Europejskiej agendzie cyfrowej i w 
rozporządzeniu nr 531/2012 ustanowiono 
cel polityczny, zgodnie z którym różnica 
między cenami usług w roamingu a 
taryfami krajowymi powinna być bliska 
zeru. W praktyce oznacza to, że 
konsumenci należący do jednej z ogólnych 
odnotowanych kategorii konsumpcji 
krajowej, określonych poprzez odniesienie 
do oferowanych przez daną stronę różnych 
pakietów detalicznych, powinni mieć 
możliwość odtworzenia typowego 
krajowego schematu konsumpcji 
związanego z ich odpowiednim pakietem 
detalicznym podczas okresowych podróży 
po terytorium Unii, bez ponoszenia 

(74) W Europejskiej agendzie cyfrowej i w 
rozporządzeniu nr 531/2012 ustanowiono 
cel polityczny, zgodnie z którym różnica 
między cenami usług w roamingu a 
taryfami krajowymi powinna być bliska 
zeru. W praktyce oznacza to, że 
konsumenci należący do jednej z ogólnych 
odnotowanych kategorii konsumpcji 
krajowej, określonych poprzez odniesienie 
do oferowanych przez daną stronę różnych 
pakietów detalicznych, powinni mieć 
możliwość odtworzenia typowego 
krajowego schematu konsumpcji 
związanego z ich odpowiednim pakietem 
detalicznym podczas okresowych podróży 
po terytorium Unii, bez ponoszenia 
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dodatkowych kosztów oprócz kosztów 
ponoszonych w kontekście krajowym. 
Takie szerokie kategorie można 
zidentyfikować w ramach bieżącej praktyki 
handlowej np. poprzez odniesienie do 
rozróżnienia pod względem pakietów 
detalicznych między klientami 
korzystającymi z usług przedpłaconych i 
klientami korzystającymi z usług 
abonamentowych; pakietami 
obejmującymi tylko usługi GSM (tj. 
połączenia głosowe, wiadomości SMS); 
pakietami dostosowanymi do różnych 
rozmiarów zużycia; pakietami dla, 
odpowiednio, przedsiębiorstw i 
konsumentów; pakietami detalicznymi 
przewidującymi opłaty tylko za 
wykorzystane jednostki i pakietami, które 
obejmują określoną ilość jednostek (np. 
minut połączeń głosowych, megabajtów 
danych) za standardową opłatę, niezależnie 
od rzeczywistego zużycia. Różnorodność 
taryf i pakietów detalicznych dostępnych 
dla klientów na krajowych rynkach 
łączności ruchomej w całej Unii 
odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta elastyczność 
na rynkach krajowych powinna być 
również odzwierciedlona w środowisku 
roamingowym wewnątrz Unii, przy czym 
należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 
członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe.

dodatkowych kosztów oprócz kosztów 
ponoszonych w kontekście krajowym. 
Takie szerokie kategorie można 
zidentyfikować w ramach bieżącej praktyki 
handlowej np. poprzez odniesienie do 
rozróżnienia pod względem pakietów 
detalicznych między klientami 
korzystającymi z usług przedpłaconych i 
klientami korzystającymi z usług 
abonamentowych; pakietami 
obejmującymi tylko usługi GSM (tj. 
połączenia głosowe, wiadomości SMS); 
pakietami dostosowanymi do różnych 
rozmiarów zużycia; pakietami dla, 
odpowiednio, przedsiębiorstw i 
konsumentów; pakietami detalicznymi 
przewidującymi opłaty tylko za 
wykorzystane jednostki i pakietami, które 
obejmują określoną ilość jednostek (np. 
minut połączeń głosowych, megabajtów 
danych) za standardową opłatę, niezależnie 
od rzeczywistego zużycia. Różnorodność 
taryf i pakietów detalicznych dostępnych 
dla klientów na krajowych rynkach 
łączności ruchomej w całej Unii 
odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta elastyczność 
na rynkach krajowych powinna być 
również odzwierciedlona w środowisku 
roamingowym wewnątrz Unii, przy czym 
należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 
członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe. W szczególności należy 
zapobiegać użytkowaniu wykraczającemu 
poza zwykłe korzystanie z roamingu oraz 
efektom arbitrażu, ponieważ w 
przeciwnym przypadku mogą one mieć 
negatywny wpływ na konkurencyjne rynki 
krajowe oraz zniechęcać do inwestycji w 
infrastrukturę.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że użytkownicy nie będą zastępować swoich dostawców krajowych 
dostawcami roamingu, którzy nie inwestowali w infrastrukturę państwa członkowskiego tych 
użytkowników. W związku z powyższym należy wprowadzić sprawiedliwe ograniczenia 
użytkowania roamingu w celu uniknięcia efektów arbitrażu, które mogą stanowić znaczące 
zagrożenie dla dostawców i hamować inwestycje w nową infrastrukturę.

Poprawka 298
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) W Europejskiej agendzie cyfrowej i w 
rozporządzeniu nr 531/2012 ustanowiono 
cel polityczny, zgodnie z którym różnica 
między cenami usług w roamingu a 
taryfami krajowymi powinna być bliska 
zeru. W praktyce oznacza to, że 
konsumenci należący do jednej z ogólnych 
odnotowanych kategorii konsumpcji 
krajowej, określonych poprzez odniesienie 
do oferowanych przez daną stronę różnych 
pakietów detalicznych, powinni mieć 
możliwość odtworzenia typowego 
krajowego schematu konsumpcji 
związanego z ich odpowiednim pakietem 
detalicznym podczas okresowych podróży 
po terytorium Unii, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów oprócz kosztów 
ponoszonych w kontekście krajowym. 
Takie szerokie kategorie można 
zidentyfikować w ramach bieżącej praktyki 
handlowej np. poprzez odniesienie do 
rozróżnienia pod względem pakietów 
detalicznych między klientami 
korzystającymi z usług przedpłaconych i 
klientami korzystającymi z usług 
abonamentowych; pakietami 
obejmującymi tylko usługi GSM (tj. 
połączenia głosowe, wiadomości SMS); 
pakietami dostosowanymi do różnych 

(74) W Europejskiej agendzie cyfrowej i w 
rozporządzeniu nr 531/2012 ustanowiono 
cel polityczny, zgodnie z którym różnica 
między cenami usług w roamingu a 
taryfami krajowymi powinna być bliska 
zeru. W praktyce oznacza to, że 
konsumenci należący do jednej z ogólnych 
odnotowanych kategorii konsumpcji 
krajowej, określonych poprzez odniesienie 
do oferowanych przez daną stronę różnych 
pakietów detalicznych, powinni mieć 
możliwość odtworzenia typowego 
krajowego schematu konsumpcji 
związanego z ich odpowiednim pakietem 
detalicznym podczas okresowych podróży 
po terytorium Unii, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów oprócz kosztów 
ponoszonych w kontekście krajowym. 
Takie szerokie kategorie można 
zidentyfikować w ramach bieżącej praktyki 
handlowej np. poprzez odniesienie do 
rozróżnienia pod względem pakietów 
detalicznych między klientami 
korzystającymi z usług przedpłaconych i 
klientami korzystającymi z usług 
abonamentowych; pakietami 
obejmującymi tylko usługi GSM (tj. 
połączenia głosowe, wiadomości SMS); 
pakietami dostosowanymi do różnych 
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rozmiarów zużycia; pakietami dla, 
odpowiednio, przedsiębiorstw i 
konsumentów; pakietami detalicznymi 
przewidującymi opłaty tylko za 
wykorzystane jednostki i pakietami, które 
obejmują określoną ilość jednostek (np. 
minut połączeń głosowych, megabajtów 
danych) za standardową opłatę, niezależnie 
od rzeczywistego zużycia. Różnorodność 
taryf i pakietów detalicznych dostępnych 
dla klientów na krajowych rynkach 
łączności ruchomej w całej Unii 
odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta elastyczność 
na rynkach krajowych powinna być 
również odzwierciedlona w środowisku 
roamingowym wewnątrz Unii, przy czym 
należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 
członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe.

rozmiarów zużycia; pakietami dla, 
odpowiednio, przedsiębiorstw i 
konsumentów; pakietami detalicznymi 
przewidującymi opłaty tylko za 
wykorzystane jednostki i pakietami, które 
obejmują określoną ilość jednostek (np. 
minut połączeń głosowych, megabajtów 
danych) za standardową opłatę, niezależnie 
od rzeczywistego zużycia. Różnorodność 
taryf i pakietów detalicznych dostępnych 
dla klientów na krajowych rynkach 
łączności ruchomej w całej Unii 
odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta elastyczność 
na rynkach krajowych powinna być 
również odzwierciedlona w środowisku 
roamingowym wewnątrz Unii, przy czym 
należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 
członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe. Ma to na celu 
zapobieganie nieprawidłowemu lub 
nieuczciwemu użytkowaniu, jak również 
scenariuszom arbitrażu, które mogłyby 
mieć wpływ na konkurencyjne rynki 
krajowe.

Or. en

Poprawka 299
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) W europejskiej agendzie cyfrowej i w 
rozporządzeniu nr 531/2012 ustanowiono 
cel polityczny, zgodnie z którym różnica 

(74) W europejskiej agendzie cyfrowej i w 
rozporządzeniu nr 531/2012 ustanowiono 
cel polityczny, zgodnie z którym różnica 
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między cenami usług w roamingu a 
taryfami krajowymi powinna być bliska 
zeru. W praktyce oznacza to, że 
konsumenci należący do jednej z ogólnych 
odnotowanych kategorii konsumpcji 
krajowej, określonych poprzez odniesienie 
do oferowanych przez daną stronę różnych 
pakietów detalicznych, powinni mieć 
możliwość odtworzenia typowego 
krajowego schematu konsumpcji 
związanego z ich odpowiednim pakietem 
detalicznym podczas okresowych podróży 
po terytorium Unii, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów oprócz kosztów 
ponoszonych w kontekście krajowym. 
Takie szerokie kategorie można 
zidentyfikować w ramach bieżącej praktyki 
handlowej np. poprzez odniesienie do 
rozróżnienia pod względem pakietów 
detalicznych między klientami 
korzystającymi z usług przedpłaconych i 
klientami korzystającymi z usług 
abonamentowych; pakietami 
obejmującymi tylko usługi GSM (tj. 
połączenia głosowe, wiadomości SMS); 
pakietami dostosowanymi do różnych 
rozmiarów zużycia; pakietami dla, 
odpowiednio, przedsiębiorstw i 
konsumentów; pakietami detalicznymi 
przewidującymi opłaty tylko za 
wykorzystane jednostki i pakietami, które 
obejmują określoną ilość jednostek (np. 
minut połączeń głosowych, megabajtów 
danych) za standardową opłatę, niezależnie 
od rzeczywistego zużycia. Różnorodność 
taryf i pakietów detalicznych dostępnych 
dla klientów na krajowych rynkach 
łączności ruchomej w całej Unii 
odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta elastyczność 
na rynkach krajowych powinna być 
również odzwierciedlona w środowisku 
roamingowym wewnątrz Unii, przy czym 
należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 

między cenami usług w roamingu a 
taryfami krajowymi powinna być bliska 
zeru. W praktyce oznacza to, że 
konsumenci należący do jednej z ogólnych 
odnotowanych kategorii konsumpcji 
krajowej, określonych poprzez odniesienie 
do oferowanych przez daną stronę różnych 
pakietów detalicznych, powinni mieć 
możliwość odtworzenia typowego 
krajowego schematu konsumpcji 
związanego z ich odpowiednim pakietem 
detalicznym podczas okresowych podróży 
po terytorium Unii, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów oprócz kosztów 
ponoszonych w kontekście krajowym. 
Takie szerokie kategorie można 
zidentyfikować w ramach bieżącej praktyki 
handlowej np. poprzez odniesienie do 
rozróżnienia pod względem pakietów 
detalicznych między klientami 
korzystającymi z usług przedpłaconych i 
klientami korzystającymi z usług 
abonamentowych; pakietami 
obejmującymi tylko usługi GSM (tj. 
połączenia głosowe, wiadomości SMS); 
pakietami dostosowanymi do różnych 
rozmiarów zużycia; pakietami dla, 
odpowiednio, przedsiębiorstw i 
konsumentów; pakietami detalicznymi 
przewidującymi opłaty tylko za 
wykorzystane jednostki i pakietami, które 
obejmują określoną ilość jednostek (np. 
minut połączeń głosowych, megabajtów 
danych) za standardową opłatę, niezależnie 
od rzeczywistego zużycia. Różnorodność 
taryf i pakietów detalicznych dostępnych 
dla klientów na krajowych rynkach 
łączności ruchomej w całej Unii 
odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta elastyczność 
na rynkach krajowych powinna być 
również odzwierciedlona w środowisku 
roamingowym wewnątrz Unii, przy czym 
należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 
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członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe.

członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe. Celem takich działań jest 
zapobieganie negatywnym wpływom na 
konkurencję krajową.

Or. de

Poprawka 300
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74a) Środki strukturalne, o których 
mowa w rozporządzeniu (UE) nr 
531/2012, mające na celu zwiększenie 
konkurencyjności na rynku roamingu, 
takie jak rozwiązania podziału lokalnego 
lub mechanizm oddzielenia płatności od 
produkcji, stanowią ważny krok na drodze 
do zniesienia opłat za detaliczne usługi 
roamingu. Stopniowe znoszenie opłat za 
detaliczne usługi roamingu musi wiązać 
się z obniżeniem cen hurtowych oraz z 
zagwarantowaniem równego dostępu dla 
wszystkich operatorów z Unii, w związku z 
czym Komisja do dnia 1 lipca 2015 r. 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie Ministrów swoje wnioski w tej 
sprawie.

Or. en

Poprawka 301
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74b) W perspektywie utworzenia równego 
dostępu dla wszystkich operatorów 
obecnych na rynku dostęp do hurtowych 
usług roamingu powinien być zapewniany 
w oparciu o zasadę niedyskryminacji, bez 
rozróżnienia między podmiotami 
krajowymi a zagranicznymi, również w 
odniesieniu do warunków świadczenia 
hurtowego dostępu na cele krajowych 
usług łączności ruchomej.

Or. en

Poprawka 302
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Mimo iż przede wszystkim to 
dostawcy usług roamingu powinni sami 
ocenić, jaka jest rozsądna ilość połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz usług 
transmisji danych w roamingu, która 
powinna zostać objęta stawkami 
krajowymi w ramach oferowanych przez 
nich różnych pakietów detalicznych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
nadzorować stosowanie przez dostawców 
usług roamingu takich rozsądnych limitów 
wykorzystania oraz powinny zapewnić ich 
wyraźne określenie w umowach poprzez 
odniesienie do szczegółowych danych 
ilościowych w sposób, który jest dla 
klientów jasny i przejrzysty. Prowadząc te 
działania, krajowe organy regulacyjne 
powinny w jak najwyższym stopniu 
uwzględniać stosowne wytyczne 
opracowane przez BEREC. W swoich 
wytycznych BEREC powinien określić 
różne schematy korzystania, uwzględniając 
w tym celu zidentyfikowane tendencje 

(75) Mimo iż przede wszystkim to 
dostawcy usług roamingu powinni sami 
ocenić, jaka jest rozsądna ilość połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz usług 
transmisji danych w roamingu, która 
powinna zostać objęta stawkami 
krajowymi w ramach oferowanych przez 
nich różnych pakietów detalicznych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
nadzorować stosowanie przez dostawców 
usług roamingu takich rozsądnych limitów 
wykorzystania oraz powinny zapewnić ich 
wyraźne określenie w umowach poprzez 
odniesienie do szczegółowych danych 
ilościowych w sposób, który jest dla 
klientów jasny i przejrzysty. Prowadząc te 
działania, krajowe organy regulacyjne 
powinny w jak najwyższym stopniu 
uwzględniać stosowne wytyczne 
opracowane przez BEREC. W swoich 
wytycznych BEREC powinien, w oparciu 
o wyniki wcześniejszych konsultacji 
publicznych, określić różne schematy 
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dotyczące korzystania z połączeń 
głosowych, transmisji danych i 
wiadomości SMS na poziomie Unii oraz 
ewoluujące oczekiwania dotyczące w 
szczególności korzystania z 
bezprzewodowej transmisji danych.

korzystania, uwzględniając w tym celu 
zidentyfikowane tendencje dotyczące 
korzystania z połączeń głosowych, 
transmisji danych i wiadomości SMS na 
poziomie Unii oraz ewoluujące 
oczekiwania dotyczące w szczególności 
korzystania z bezprzewodowej transmisji 
danych.

Or. en

Poprawka 303
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Mimo iż przede wszystkim to 
dostawcy usług roamingu powinni sami 
ocenić, jaka jest rozsądna ilość połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz usług 
transmisji danych w roamingu, która 
powinna zostać objęta stawkami 
krajowymi w ramach oferowanych przez 
nich różnych pakietów detalicznych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
nadzorować stosowanie przez dostawców 
usług roamingu takich rozsądnych limitów 
wykorzystania oraz powinny zapewnić ich 
wyraźne określenie w umowach poprzez 
odniesienie do szczegółowych danych 
ilościowych w sposób, który jest dla 
klientów jasny i przejrzysty. Prowadząc te 
działania, krajowe organy regulacyjne 
powinny w jak najwyższym stopniu 
uwzględniać stosowne wytyczne 
opracowane przez BEREC. W swoich 
wytycznych BEREC powinien określić 
różne schematy korzystania, uwzględniając 
w tym celu zidentyfikowane tendencje 
dotyczące korzystania z połączeń 
głosowych, transmisji danych i 
wiadomości SMS na poziomie Unii oraz 
ewoluujące oczekiwania dotyczące w 
szczególności korzystania z 

(75) Mimo iż przede wszystkim to 
dostawcy usług roamingu powinni sami 
ocenić, jaka jest rozsądna ilość połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz usług 
transmisji danych w roamingu, która 
powinna zostać objęta stawkami 
krajowymi w ramach oferowanych przez 
nich różnych pakietów detalicznych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
nadzorować stosowanie przez dostawców 
usług roamingu takich rozsądnych limitów 
wykorzystania oraz powinny zapewnić ich 
wyraźne określenie w umowach poprzez 
odniesienie do szczegółowych danych 
ilościowych w sposób, który jest dla 
klientów jasny i przejrzysty. Prowadząc te 
działania, krajowe organy regulacyjne 
powinny – w oparciu o wyniki konsultacji 
społecznych – w jak najwyższym stopniu 
uwzględniać stosowne wytyczne 
opracowane przez BEREC. W swoich 
wytycznych BEREC powinien określić 
różne schematy korzystania, uwzględniając 
w tym celu zidentyfikowane tendencje 
dotyczące korzystania z połączeń 
głosowych, transmisji danych i 
wiadomości SMS na poziomie Unii oraz 
ewoluujące oczekiwania dotyczące w 



PE524.835v01-00 138/228 AM\1012835PL.doc

PL

bezprzewodowej transmisji danych. szczególności korzystania z 
bezprzewodowej transmisji danych.

Or. de

Poprawka 304
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Mimo iż przede wszystkim to 
dostawcy usług roamingu powinni sami 
ocenić, jaka jest rozsądna ilość połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz usług 
transmisji danych w roamingu, która 
powinna zostać objęta stawkami 
krajowymi w ramach oferowanych przez 
nich różnych pakietów detalicznych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
nadzorować stosowanie przez dostawców 
usług roamingu takich rozsądnych limitów 
wykorzystania oraz powinny zapewnić ich 
wyraźne określenie w umowach poprzez 
odniesienie do szczegółowych danych 
ilościowych w sposób, który jest dla 
klientów jasny i przejrzysty. Prowadząc te 
działania, krajowe organy regulacyjne 
powinny w jak najwyższym stopniu 
uwzględniać stosowne wytyczne 
opracowane przez BEREC. W swoich 
wytycznych BEREC powinien określić 
różne schematy korzystania, uwzględniając 
w tym celu zidentyfikowane tendencje 
dotyczące korzystania z połączeń 
głosowych, transmisji danych i 
wiadomości SMS na poziomie Unii oraz 
ewoluujące oczekiwania dotyczące w 
szczególności korzystania z 
bezprzewodowej transmisji danych.

(75) Mimo iż przede wszystkim to 
dostawcy usług roamingu powinni sami 
ocenić, jaka jest rozsądna ilość połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz usług 
transmisji danych w roamingu, która 
powinna zostać objęta stawkami 
krajowymi w ramach oferowanych przez 
nich różnych pakietów detalicznych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
nadzorować stosowanie przez dostawców 
usług roamingu takich rozsądnych limitów 
wykorzystania oraz powinny zapewnić ich
wyraźne określenie w umowach poprzez 
odniesienie do szczegółowych danych 
ilościowych w sposób, który jest dla 
klientów jasny i przejrzysty. Prowadząc te 
działania, krajowe organy regulacyjne 
powinny w jak najwyższym stopniu 
uwzględniać stosowne wytyczne 
opracowane przez BEREC. W swoich 
wytycznych BEREC powinien w 
następstwie konsultacji ze wszystkimi 
istotnymi zainteresowanymi stronami
określić różne schematy korzystania, 
uwzględniając w tym celu zidentyfikowane 
tendencje dotyczące korzystania z połączeń 
głosowych, transmisji danych i 
wiadomości SMS na poziomie Unii oraz 
ewoluujące oczekiwania dotyczące w 
szczególności korzystania z 
bezprzewodowej transmisji danych.

Or. en
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Poprawka 305
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) Mimo iż rozporządzenie w sprawie 
roamingu (III) i przewidziane w nim 
środki strukturalne zapewnią większą 
konkurencję na rynku, nie oczekuje się, że 
wystarczy to do stworzenia sytuacji, w 
której klienci mogą bez zastanowienia 
powielać krajowe zachowania 
konsumpcyjne podczas pobytu za granicą, 
a tym samym do wyeliminowania 
nadmiernych opłat za roaming w Europie. 
Dlatego też art. 37, który opiera się na 
rozporządzeniu w sprawie roamingu, 
stwarza zachęty dla operatorów do 
świadczenia usług roamingu po cenach 
usług krajowych. Wniosek modyfikuje 
hurtowe ceny roamingu wchodzące w 
życie 1 lipca 2014 r. i wprowadza dalsze 
obniżenie hurtowych cen roamingu z 
dniem 1 lipca 2015 r., tak aby umożliwić 
wszystkim dostawcom krajowym 
internalizację kosztów hurtowych 
roamingu oraz stopniowe wprowadzanie 
usług roamingu po cenach krajowych 
obowiązujących od 1 lipca 2014 r. 
Zaproponowany system jest opracowany 
tak, aby spowodować przekazanie 
obniżonych cen hurtowych roamingu na 
konsumentów poprzez świadczenie usług 
roamingu po cenach krajowych przy 
zapewnieniu warunków gwarantujących 
objęcie roamingiem Unii oraz tego, że 
konsumenci w całej Unii w odpowiednim 
czasie skorzystają z takich ofert. 
Równocześnie wniosek zapewnia 
niezbędną równowagę umożliwiającą 
operatorom dostosowanie swoich ofert 
detalicznych oraz stopniowe zapewnienie 
wszystkim swoim klientom możliwości 
korzystania z takich ofert. Bez 
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proponowanego obniżenia hurtowych cen 
roamingu trudno jest sobie wyobrazić 
sytuację, w której w przewidzianych 
ramach czasowych operator byłby w 
stanie indywidualnie świadczyć usługi 
roamingu po cenach krajowych w całej 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce od 1 lipca 2014 r. będą mogły pojawić się oferty usług roamingu po 
cenach usług krajowych oraz staje się możliwe świadczenie usług roamingu po cenach usług 
krajowych wobec wszystkich użytkowników sieci ruchomych w UE począwszy od 1 lipca 2015 
r.

Poprawka 306
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) BEREC wraz z Komisją powinni być 
odpowiedzialni za zapewnienie, że 
jakiekolwiek stopniowe znoszenie opłat za 
detaliczne usługi roamingu nie 
doprowadzi do podwyżek cen na rynkach 
krajowych.

Or. en

Poprawka 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Ponadto znaczne ograniczenie stawek
za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych w całej Unii w ostatnich latach 

(76) W celu zapewnienia jasności i 
pewności prawnej należy ustalić termin 
ostatecznego wycofania dodatkowych 
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powinno teraz umożliwić wyeliminowanie 
dodatkowych opłat roamingowych za 
połączenia przychodzące.

opłat detalicznych z tytułu roamingu, co 
rozpoczęto rozporządzeniem (WE) nr 
717/2007. W ramach zapowiedzi 
ostatecznego zniesienia detalicznych opłat 
dodatkowych należy dalej obniżać ceny a 
stawki za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych powinny być zharmonizowane 
i na bardzo niskim poziomie w całej UE, 
tak aby umożliwić prawdziwie równy 
dostęp dla operatorów rynku 
telekomunikacji.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich średnia cena krajowa wynosi poniżej 0,05 euro. 
Zachowanie cen hurtowych połączeń głosowych w ramach roamingu na obecnym poziomie –
0,05 euro po 1 lipca 2016 r., kiedy to operatorzy będą zmuszeni do pobierania opłat za 
roaming po cenach krajowych, spowodowałoby poważne zakłócenia rynku. Jako że od 1 lipca 
2016 r. operatorzy sieci ruchomych będą konkurować na europejskim rynku, stawki za 
zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych wymagają harmonizacji, aby zapewnić równy 
dostęp dla wszystkich przedsiębiorstw.

Poprawka 308
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(76) Ponadto mimo iż niektóre państwa 
członkowskie drastycznie obniżyły stawki 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych, poziom tych stawek pozostaje 
zróżnicowany między państwami 
członkowskimi i w przyszłości może 
okazać się konieczne wiążące 
ustawodawstwo.

Or. en

Poprawka 309
Christian Ehler



PE524.835v01-00 142/228 AM\1012835PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W celu zapewnienia stabilności i 
przywództwa strategicznego w odniesieniu 
do działalności BEREC, Rada Organów 
Regulacyjnych BEREC powinna być 
reprezentowana przez zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy 
przewodniczącego, mianowanego przez 
Radę Organów Regulacyjnych na 
podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy 
na temat uczestników rynku łączności 
elektronicznej i rynków łączności 
elektronicznej ogółem oraz doświadczenia 
w zakresie nadzoru i regulacji, w drodze 
otwartej procedury kwalifikacyjnej 
przeprowadzanej przez Radę Organów 
Regulacyjnych przy wsparciu Komisji. W 
celu wyznaczenia pierwszego 
przewodniczącego Rady Organów 
Regulacyjnych Komisja powinna 
sporządzić m.in. listę kandydatów na 
podstawie ich osiągnięć, umiejętności, 
wiedzy na temat uczestników rynku 
łączności elektronicznej i rynków łączności 
elektronicznej ogółem oraz doświadczenia 
w zakresie nadzoru i regulacji. W 
odniesieniu do wyznaczania kolejnych 
przewodniczących możliwość 
sporządzenia listy kandydatów przez 
Komisję powinna zostać poddana 
przeglądowi w sprawozdaniu, które ma 
zostać sporządzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Urząd BEREC powinien 
zatem obejmować przewodniczącego Rady 
Organów Regulacyjnych, komitet 
zarządzający oraz dyrektora 
zarządzającego.

(77) W celu zapewnienia stabilności i 
przywództwa strategicznego w odniesieniu 
do działalności BEREC, Rada Organów 
Regulacyjnych BEREC powinna być 
reprezentowana przez zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy 
przewodniczącego, mianowanego na 
określony okres przez Radę Organów 
Regulacyjnych na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat uczestników 
rynku łączności elektronicznej i rynków 
łączności elektronicznej ogółem oraz 
doświadczenia w zakresie nadzoru i 
regulacji, w drodze otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez 
Radę Organów Regulacyjnych przy 
wsparciu Komisji. W celu wyznaczenia 
pierwszego przewodniczącego Rady 
Organów Regulacyjnych Komisja powinna 
sporządzić m.in. listę kandydatów na 
podstawie ich osiągnięć, umiejętności, 
wiedzy na temat uczestników rynku 
łączności elektronicznej i rynków łączności 
elektronicznej ogółem oraz doświadczenia 
w zakresie nadzoru i regulacji. W 
odniesieniu do wyznaczania kolejnych 
przewodniczących możliwość 
sporządzenia listy kandydatów przez 
Komisję powinna zostać poddana 
przeglądowi w sprawozdaniu, które ma 
zostać sporządzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Urząd BEREC powinien 
zatem obejmować przewodniczącego Rady 
Organów Regulacyjnych, komitet 
zarządzający oraz dyrektora 
zarządzającego.

Or. en

Poprawka 310
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostawcy usług i sieci łączności 
elektronicznej mają prawo, zdolność i 
motywację do tego, by rozwijać, 
rozszerzać i eksploatować swoje sieci oraz 
świadczyć usługi, bez względu na to, gdzie 
na terenie UE dostawca ma swoją siedzibę, 
oraz bez względu na to, gdzie na terenie 
UE znajdują się jego klienci;

a) dostawcy usług i sieci łączności 
elektronicznej mają prawo, zdolność i 
motywację do tego, by rozwijać, 
rozszerzać i eksploatować swoje sieci oraz 
świadczyć usługi interoperacyjne na 
szczeblu europejskim, oparte na 
standardowych i otwartych danych i 
formatach, bez względu na to, gdzie na 
terenie UE dostawca ma swoją siedzibę, 
oraz bez względu na to, gdzie na terenie 
UE znajdują się jego klienci;

Or. it

Poprawka 311
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostawcy usług i sieci łączności 
elektronicznej mają prawo, zdolność i 
motywację do tego, by rozwijać, 
rozszerzać i eksploatować swoje sieci oraz 
świadczyć usługi, bez względu na to, gdzie 
na terenie UE dostawca ma swoją siedzibę, 
oraz bez względu na to, gdzie na terenie 
UE znajdują się jego klienci;

a) dostawcy usług i sieci łączności 
elektronicznej mają prawo, zdolność i 
motywację do tego, by rozwijać, 
rozszerzać i eksploatować swoje sieci na 
poziomie transgranicznym i na skalę 
paneuropejską oraz świadczyć usługi, bez 
względu na to, gdzie na terenie UE 
dostawca ma swoją siedzibę, oraz bez 
względu na to, gdzie na terenie UE 
znajdują się jego klienci;

Or. en

Poprawka 312
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) obywatele i przedsiębiorstwa mają 
prawo i dostęp do konkurencyjnych, 
bezpiecznych i niezawodnych usług 
łączności elektronicznej, opartych na 
wspólnych zasadach w celu zapewnienia 
wysokich standardów ochrony, 
prywatności i bezpieczeństwa ich danych 
osobowych, bez względu na to, z którego 
miejsca na terytorium Unii są one 
świadczone, bez zakłóceń związanych z 
ograniczeniami transgranicznymi i bez 
nieuzasadnionych kosztów dodatkowych.

Or. it

Poprawka 313
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) należy rozwiązać kwestię stopniowego 
wycofywania opłat dodatkowych za 
połączenia roamingowe w Unii.

Or. en

Poprawka 314
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnić uproszczone, przewidywalne i 
spójne warunki regulacyjne dotyczące 
kluczowych parametrów 

skreślona
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administracyjnych i handlowych, w tym 
odnoszących się do proporcjonalności 
indywidualnych obowiązków, które mogą 
zostać nałożone na podstawie analizy 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 315
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierać zrównoważoną konkurencję na 
jednolitym rynku oraz konkurencyjną 
pozycję Unii na świecie, a także aby 
odpowiednio ograniczać sektorową 
regulację rynku w miarę osiągania tych 
celów;

b) wspierać zrównoważoną konkurencję na 
jednolitym rynku, aby odpowiednio 
ograniczać sektorową regulację rynku w 
miarę osiągania tych celów;

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzanie promowania ogólnej konkurencyjności unijnej gospodarki jako nowego celu 
europejskich uregulowań prawnych wzmaga stan niepewności prawa.

Poprawka 316
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierać zrównoważoną konkurencję 
na jednolitym rynku oraz konkurencyjną 
pozycję Unii na świecie, a także aby 
odpowiednio ograniczać sektorową 
regulację rynku w miarę osiągania tych 
celów;

b) wspierać konkurencyjną pozycję Unii na 
świecie, a także aby odpowiednio 
ograniczać sektorową regulację rynku w 
odniesieniu do osiągania zrównoważonej 
konkurencji w ramach jednolitego rynku;
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Or. en

Poprawka 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiać świadczenie innowacyjnych 
usług wysokiej jakości;

d) ułatwiać świadczenie innowacyjnych 
usług wysokiej jakości, na przykład 
poprzez otwarcie danych (open data), w 
formatach standardowych i 
interoperacyjnych, znajdujących się w 
posiadaniu operatorów, w formach 
zespolonych niepowiązanych z 
poszczególnymi użytkownikami, aby 
sprzyjać tworzeniu nowych usług i 
aplikacji o wartości dodanej, na przykład 
w celu promocji inteligentnych miast, 
zgodnie z celami Europejskiej agendy 
cyfrowej;

Or. it

Poprawka 318
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiać świadczenie innowacyjnych 
usług wysokiej jakości;

d) ułatwiać zarówno świadczenie 
innowacyjnych usług wysokiej jakości, jak 
i przystępny dostęp do łączności 
szerokopasmowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wkładu i potrzeb małych i 
średnich przedsiębiorstw, jak również 
operatorów z sektora niekomercyjnego 
świadczących usługi dostępu do internetu;

Or. en



AM\1012835PL.doc 147/228 PE524.835v01-00

PL

Poprawka 319
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiać świadczenie innowacyjnych 
usług wysokiej jakości;

d) ułatwiać świadczenie innowacyjnych 
usług wysokiej jakości oraz dostęp do 
łączy szerokopasmowych po przystępnych 
cenach;

Or. es

Poprawka 320
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspierać zrównoważoną konkurencję 
na jednolitym rynku oraz zapewnić równy 
dostęp pod względem reguł i uregulowań 
dla wszystkich podmiotów konkurujących 
na tym rynku;

Or. en

Poprawka 321
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewnić uproszczone, przewidywalne 
i spójne warunki regulacyjne dotyczące 
kluczowych parametrów 
administracyjnych i handlowych, w tym 
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odnoszących się do proporcjonalności 
indywidualnych obowiązków, które mogą 
zostać nałożone na podstawie analizy 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnić, że cały ruch w internecie 
jest traktowany równorzędnie, bez 
dyskryminacji, ograniczeń czy zakłóceń, 
niezależnie od nadawcy, odbiorcy, 
rodzaju, treści, urządzenia, usługi czy 
aplikacji;

Or. en

Poprawka 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zapewnić jednolite warunki wyjściowe 
i konkurencyjne między dostawcami usług 
komunikacji elektronicznej oraz 
dostawcami usług z dziedziny 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. de

Poprawka 324
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) stworzyć uczciwe warunki konkurencji 
między dostawcami usług komunikacji 
elektronicznej oraz dostawcami usług z 
dziedziny społeczeństwa informacyjnego;

Or. de

Uzasadnienie

W związku z postępem konwergencji konieczne jest stworzenie „Level Playing Field” między 
regulowanymi dostawcami usług telekomunikacyjnych a dostawcami usług internetowych.

Poprawka 325
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. stworzyć wspólne ramy prawne 
zarówno dla dostawców usług 
komunikacji elektronicznej, jak i dla 
dostawców usług informatycznych.

Or. de

Poprawka 326
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jednolitego zezwolenia unijnego dla 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej;

a) ustalenie modelu formularza 
zgłoszenia, jednolitego na poziomie UE, 
który dostarczy wszystkim państwom 
członkowskim wszelkie niezbędne 
informacje w ramach procedury 
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wydawania zezwoleń;

Or. ro

Poprawka 327
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dalszego zbliżania warunków 
regulacyjnych w odniesieniu do 
konieczności i proporcjonalności środków 
naprawczych nakładanych przez krajowe 
organy regulacyjne na operatorów 
łączności elektronicznej;

b) dalszego zbliżania warunków 
regulacyjnych w odniesieniu do 
konieczności i proporcjonalności środków 
naprawczych nakładanych przez krajowe 
organy regulacyjne na europejskich 
operatorów łączności elektronicznej;

Or. ro

Poprawka 328
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) stopniowego wycofywania 
nieuzasadnionych opłat za połączenia 
wewnątrzunijne i połączenia w roamingu 
w obrębie Unii.

f) stopniowego wycofywania roamingu w 
obrębie Unii.

Or. pt

Poprawka 329
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „jednolite zezwolenie unijne” oznacza 
ramy prawne mające zastosowanie do 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej w całej Unii w oparciu o 
ogólne zezwolenie wydane w państwie 
członkowskim siedziby dostawcy oraz 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

skreślony

Or. ro

Poprawka 330
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „państwo członkowskie siedziby 
dostawcy” oznacza państwo członkowskie, 
w którym europejski dostawca łączności 
elektronicznej ma swoją główną siedzibę;

skreślony

Or. ro

Poprawka 331
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony



PE524.835v01-00 152/228 AM\1012835PL.doc

PL

Or. ro

Poprawka 332
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. de

Poprawka 333
Petra Kammerevert

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

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

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

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

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

Or. de

Poprawka 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8) „zharmonizowane widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej” oznacza widmo 
radiowe, w przypadku którego warunki 
dostępności, efektywności i podstawowego 
użytkowania są zharmonizowane na 
poziomie Unii zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE oraz z decyzją 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady27, i które 
wykorzystuje się do celów usług łączności 
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radiodyfuzja; elektronicznej innych niż radiodyfuzja;

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

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

Or. en

Poprawka 335
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8) „zharmonizowane widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej” oznacza widmo 
radiowe, w przypadku którego warunki 
dostępności, efektywności i podstawowego
wykorzystywania są zharmonizowane na 
poziomie Unii, zgodnie z dyrektywą 
2002/21/WE i decyzją 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady27, i które 
wykorzystuje się do celów usług łączności 
elektronicznej innych niż radiodyfuzja;

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

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

Or. fr
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Poprawka 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 337
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „zharmonizowane widmo radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej” oznacza widmo 
radiowe, w przypadku którego warunki 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
są zharmonizowane na poziomie Unii, w 
szczególności na podstawie decyzji 

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

podstawie decyzji 676/2002/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady27, i które 
wykorzystuje się do celów usług łączności 
elektronicznej innych niż radiodyfuzja;

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

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

Or. de

Poprawka 338
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „punkt dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu” oznacza niewielkie 
urządzenie dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i o bliskim zasięgu, które 
może, ale nie musi, być częścią publicznej 
naziemnej sieci łączności ruchomej oraz 
być wyposażone w jedną antenę o niskim 
oddziaływaniu wizualnym, i które 
umożliwia społeczeństwu bezprzewodowy 
dostęp do publicznych sieci łączności 
elektronicznej, niezależnie od topologii 
dostępnej sieci;

9) „punkt dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu” oznacza niewielkie 
urządzenie dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i o bliskim zasięgu, z 
wykorzystaniem widma objętego 
obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub 
połączenia widm objętych obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia i widm z tego 
obowiązku zwolnionych, które może, ale 
nie musi, być częścią publicznej naziemnej 
sieci łączności ruchomej oraz być 
wyposażone w jedną antenę o niskim 
oddziaływaniu wizualnym, i które 
umożliwia społeczeństwu bezprzewodowy 
dostęp do publicznych sieci łączności 
elektronicznej, niezależnie od topologii 
dostępnej sieci;

Or. en
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Poprawka 339
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „lokalna sieć radiowa” (RLAN) 
oznacza system dostępu bezprzewodowego 
o niskiej mocy i o bliskim zasięgu, 
stwarzający niskie ryzyko zakłóceń dla 
innych tego typu systemów stosowanych w 
pobliżu przez innych użytkowników, 
wykorzystujący na zasadzie braku 
wyłączności widmo, którego warunki 
dostępności i efektywnego wykorzystania
zharmonizowano na poziomie unijnym;

10) „lokalna sieć radiowa” (RLAN) 
oznacza system dostępu bezprzewodowego 
o niskiej mocy i o bliskim zasięgu, 
stwarzający niskie ryzyko zakłóceń dla 
innych tego typu systemów stosowanych w 
pobliżu przez innych użytkowników, 
wykorzystujący na zasadzie zwolnienia z 
obowiązku uzyskania zezwolenia widmo, 
którego warunki dostępności i 
efektywnego wykorzystania 
zharmonizowano na poziomie unijnym, bez 
uszczerbku dla systemu zwalniania z 
obowiązku uzyskania zezwolenia, który 
nie obejmuje żadnych praw do ochrony 
regulacyjnej ani prawa do powodowania 
zakłóceń szkodzących systemom radiowym 
objętym obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia w danym paśmie lub w 
pasmach sąsiednich;

Or. en

Poprawka 340
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) Zasada „best effort” polega na 
zagwarantowaniu, że zlecenia przesyłu 
danych będą wykonywane w kolejności 
spływania, możliwie szybko i niezależnie 
od treści, usługi, zastosowania, 
pochodzenia ani celu;

Or. de
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Poprawka 341
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „produkt łączności o zapewnionej 
jakości usług (ASQ)” oznacza produkt 
udostępniony w punkcie wymiany 
protokołu internetowego (IP), który 
umożliwia klientom ustanowienie łącza 
telekomunikacyjnego (IP) między 
punktem połączenia międzysieciowego a 
jednym punktem końcowym lub kilkoma 
punktami końcowymi sieci stacjonarnej, 
oraz który umożliwia osiągnięcie 

skreślony
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określonych poziomów działania od 
początku do końca sieci w celu 
świadczenia użytkownikom końcowym 
określonych usług opartych na 
zapewnieniu gwarantowanej jakości, na 
podstawie określonych parametrów;

Or. en

Poprawka 343
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 344
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 345
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

12a) „neutralność w sieci” oznacza 
zasadę, zgodnie z którą cały ruch w 
internecie jest traktowany równorzędnie, 
bez dyskryminacji, ograniczeń czy 
zakłóceń, niezależnie od nadawcy, 
odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, 
usługi czy aplikacji;

Or. en

Poprawka 347
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

14) „usługa otwartego dostępu do 
internetu” oznacza publicznie dostępną 
usługę łączności elektronicznej, która 
zapewnia łączność z internetem na 
poziomie odzwierciedlającym postęp 
technologiczny, a tym samym umożliwia 
łączność między wszystkimi punktami 
końcowymi podłączonymi do internetu, 
bez względu na stosowaną technologię 
sieci oraz bez żadnych ograniczeń w 
odniesieniu do wymienianych treści 
zgodnych z prawem. Umożliwia ona 
użytkownikom końcowym uruchomienie 
jakiejkolwiek aplikacji z wykorzystaniem 
funkcji łączności elektronicznej internetu. 
Usługa nieograniczonego dostępu do 
internetu opiera się na zasadzie 
starannego działania a jedyne dozwolone 
wyjątki to proporcjonalne środki 
techniczne zarządzania ruchem lub 
wykonywanie postanowień sądu;

Or. en

Poprawka 349
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

14) „usługa dostępu do internetu” oznacza 
publicznie dostępną usługę łączności 
elektronicznej, która zapewnia łączność z 
internetem, a tym samym łączność między 
praktycznie wszystkimi punktami 
końcowymi podłączonymi do internetu, 
bez względu na stosowaną technologię 
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sieci; sieci. Dzięki tej usłudze użytkownik 
końcowy może korzystać ze wszystkich 
aplikacji udostępnianych w elektronicznej 
sieci łączności na zasadzie „best effort”.

Or. fr

Poprawka 350
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

14) „usługa dostępu do internetu” oznacza 
publicznie dostępną usługę łączności 
elektronicznej, która zapewnia łączność z 
internetem, a tym samym łączność między 
praktycznie wszystkimi punktami 
końcowymi podłączonymi do internetu, 
bez względu na stosowaną technologię 
sieci; umożliwia ona użytkownikom 
końcowym uruchomienie jakiejkolwiek 
aplikacji z wykorzystaniem sieci łączności 
elektronicznej internetu;

Or. en

Poprawka 351
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

14) „usługa dostępu do internetu” oznacza 
publicznie dostępną usługę łączności 
elektronicznej, która zapewnia łączność z 
internetem, a tym samym łączność między 
praktycznie wszystkimi punktami 
końcowymi internetu, bez względu na 
stosowane technologie sieci;
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Or. en

Poprawka 352
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe doprecyzowanie dotyczące różnych urządzeń.

Poprawka 353
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej 
udostępnianą i świadczoną wyłącznie w 
ramach zamkniętych elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, nie oferowaną ani nie 
wykorzystywaną jako usługa zastępująca 
internet i niespełniającą identycznej jak 
otwarty internet funkcji w stosunku do 
treści, aplikacji lub usług. Usługi 
specjalistyczne są dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy są w sposób 
udokumentowany niezbędne z punktu 
widzenia technicznego lub 
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powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;

merytorycznego, wykraczającego poza 
interes ekonomiczny, w celu oferowania 
aplikacji szczególnej jakości, której 
wykorzystanie musi odbywać się w czasie 
rzeczywistym. Charakteryzują się jasno 
zdefiniowanymi i gwarantowanymi 
parametrami jakości, dostosowanymi do 
danej usługi, podlegającymi 
nieprzerwanemu zarządzaniu w modelu 
end-to-end przez dostawcę usług 
specjalnych aż do punktu końcowego po 
stronie użytkownika. Usługa specjalna nie 
może być ograniczana do konkretnego 
punktu końcowego kontrolowanego przez 
dostawcę usługi.

Or. de

Poprawka 354
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej świadczoną 
w ramach zamkniętych sieci łączności 
elektronicznej z wykorzystaniem protokołu 
internetowego, ze ścisłą kontrolą dostępu, 
oraz która nie jest wprowadzana na rynek 
jako substytut usługi dostępu do internetu 
ani nie jest identyczna pod względem 
funkcjonalnym z usługami dostępnymi w 
ramach publicznych usług dostępu do 
internetu;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o definicję BEREC, która podkreśla koncepcję, według której usługa 
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specjalistyczna nie może być świadczona w ramach internetu objętego zasadą starannego 
działania, ale musi funkcjonować oddzielnie, a dokładniej w ramach zamkniętych sieci 
łączności elektronicznej ze ścisłą kontrolą dostępu. Ponadto usługa specjalistyczna nie może 
duplikować usługi już istniejącej w internecie, ponieważ w przeciwnym przypadku 
naruszałaby zasadę neutralności sieci.

Poprawka 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej świadczoną 
w ramach zamkniętych sieci łączności 
elektronicznej z wykorzystaniem protokołu 
internetowego, ze ścisłą kontrolą dostępu, 
oraz która nie jest wprowadzana na rynek 
jako substytut usługi dostępu do internetu 
ani nie jest identyczna pod względem 
funkcjonalnym z usługami dostępnymi w 
ramach publicznych usług dostępu do 
internetu;

Or. en

Poprawka 356
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej świadczoną 
w ramach zamkniętych sieci łączności 
elektronicznej z wykorzystaniem protokołu 
internetowego, ze ścisłą kontrolą dostępu, 
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i której właściwości techniczne 
kontrolowane są od początku do końca 
sieci, lub która zapewnia zdolność do 
wysyłania danych do określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, bądź 
otrzymywania danych od określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, oraz która 
nie jest wprowadzana na rynek lub 
powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;

oraz która nie jest wprowadzana na rynek 
jako substytut usługi dostępu do internetu 
ani nie jest identyczna pod względem 
funkcjonalnym z usługami dostępnymi w 
ramach publicznych usług dostępu do 
internetu;

Or. en

Poprawka 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę świadczoną w ramach 
zamkniętych sieci łączności elektronicznej 
z wykorzystaniem protokołu 
internetowego, w oparciu o ścisłą kontrolę 
dostępu, oraz która nie jest wprowadzana 
na rynek lub powszechnie stosowana jako 
substytut usługi dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 358
Angelika Niebler

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

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę, która zapewnia możliwość 
uzyskania dostępu do określonych treści, 
aplikacji lub usług, lub do ich kombinacji, i 
której właściwości techniczne 
kontrolowane są od początku do końca 
sieci, lub która zapewnia zdolność do 
wysyłania danych do określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, które są 
udostępniane i wykorzystywane w ramach 
zamkniętych sieci łączności elektronicznej 
z wykorzystaniem protokołu 
internetowego, w oparciu o ścisłą kontrolę 
dostępu. Usługa specjalistyczna nie może 
być wykorzystywana jako substytut 
dostępu do internetu;

Or. de

Poprawka 359
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę, która wykorzystuje protokół 
internetowy i zapewnia określonej liczbie 
stron zoptymalizowany dostęp do 
określonych treści, aplikacji lub usług, lub 
do ich kombinacji, i której właściwości 
techniczne kontrolowane są z 
wykorzystaniem zarządzania ruchem, co 
ma na celu zapewnienie odpowiednich 
warunków świadczenia usługi, oraz która 
nie jest wprowadzana na rynek lub 
powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;
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Or. en

Uzasadnienie

Kontrola usług specjalistycznych od początku do końca sieci może nie być zawsze możliwa z 
przyczyn technicznych, a w niektórych przypadkach może nawet nie być celowa, na przykład 
wtedy, kiedy tylko część sieci transmisji może zostać poddana optymalizacji. Nie jest jasne 
również, czy kontrola całości sieci, od początku do końca, jest możliwa w przypadku łączy 
sieci ruchomych. Co więcej, precyzyjnie wskazuje się, że zoptymalizowany dostęp naturalnie 
wiąże się z zarządzaniem ruchem.

Poprawka 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

15) „usługa specjalistyczna” oznacza 
usługę łączności elektronicznej lub każdą 
inną usługę, która zapewnia możliwość 
użytkowania lub uzyskania dostępu do 
określonych treści, aplikacji lub usług, lub 
do ich kombinacji w celu zapewnienia 
odpowiednich warunków świadczenia 
usługi od początku do końca sieci. Usługa 
specjalistyczna jest usługą świadczoną w 
ramach zamkniętych sieci łączności 
elektronicznej, a zatem wyraźnie 
oddzieloną od usług dostępu do internetu i 
nie jest wprowadzana na rynek lub 
stosowana jako substytut usługi dostępu do 
internetu;

Or. en

Poprawka 361
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

usługę łączności elektronicznej, która 
zapewnia możliwość uzyskania dostępu do 
określonych treści, aplikacji lub usług, lub 
do ich kombinacji, podlegającą kontroli 
dostępu i której właściwości techniczne 
kontrolowane są z wykorzystaniem 
zarządzania ruchem w celu zapewnienia 
odpowiednich warunków świadczenia 
usług, lub która zapewnia zdolność do 
wysyłania danych do określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, bądź 
otrzymywania danych od określonej liczby 
stron lub punktów końcowych, oraz która 
nie jest wprowadzana na rynek lub 
powszechnie stosowana jako substytut 
usługi dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 362
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 363
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolite zezwolenie unijne Harmonizacja i uproszczenie przepisów 
dotyczących wydawania zezwoleń

Or. ro

Poprawka 364
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy dostawca łączności elektronicznej 
mający siedzibę w Unii ma prawo do 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
i świadczenia usług łączności 
elektronicznej w całej Unii oraz do 
wykonywania praw związanych z 
dostarczaniem takich sieci i świadczeniem 
takich usług w każdym państwie 
członkowskim, w którym prowadzi 
działalność.

Or. en

Poprawka 365
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1



PE524.835v01-00 172/228 AM\1012835PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dostawca łączności elektronicznej ma 
prawo do dostarczania sieci łączności 
elektronicznej i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w całej Unii oraz 
do wykonywania praw związanych z 
dostarczaniem takich sieci i świadczeniem 
takich usług w każdym państwie 
członkowskim, w którym prowadzi 
działalność na podstawie art. 3 dyrektywy 
2002/20/WE zmienionej poprzez 
dyrektywę 2009/140/WE, na podstawie 
jednego zgłoszenia dla danego państwa 
członkowskiego. Zgodnie z art. 4 format 
zgłoszenia jest standardowy, jednolity na 
poziomie UE.

Or. ro

Poprawka 366
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejski dostawca łączności 
elektronicznej podlega przepisom i 
warunkom obowiązującym w każdym 
zainteresowanym państwie członkowskim 
zgodnie z prawem Unii, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej oraz bez 
uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 
531/2012.

2. Europejski dostawca łączności 
elektronicznej podlega przepisom i 
warunkom obowiązującym w każdym 
zainteresowanym państwie członkowskim 
zgodnie z prawem Unii.

Or. ro

Poprawka 367
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

skreślony

Or. ro

Poprawka 368
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. ro
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Poprawka 369
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Krajowe organy regulacyjne traktują 
dostawców łączności elektronicznej w 
porównywalnych sytuacjach w sposób 
równy, niezależnie od tego, w którym 
państwie członkowskim mają swoją 
siedzibę.

Or. en

Poprawka 370
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Dostawcy łączności elektronicznej mają
prawo do równego traktowania przez 
krajowe organy regulacyjne 
poszczególnych państw członkowskich w 
obiektywnie równoważnych sytuacjach.

Or. ro

Poprawka 371
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku sporu pomiędzy skreślony
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przedsiębiorstwami, w którym uczestniczy 
europejski dostawca łączności 
elektronicznej, i który dotyczy obowiązków 
mających zastosowanie w przyjmującym 
państwie członkowskim zgodnie z 
dyrektywami 2002/19/WE, 2002/20/WE, 
2002/21/WE i 2002/22/WE, niniejszym 
rozporządzeniem lub rozporządzeniem 
(UE) nr 531/2012, europejski dostawca 
łączności elektronicznej może zasięgnąć 
opinii krajowego organu regulacyjnego 
państwa członkowskiego siedziby 
dostawcy, który może wydać opinię w celu 
zapewnienia rozwoju spójnych praktyk 
regulacyjnych. Rozstrzygając taki spór, 
krajowy organ regulacyjny przyjmującego 
państwa członkowskiego w jak 
największym stopniu uwzględnia opinię 
wydaną przez krajowy organ regulacyjny 
państwa członkowskiego siedziby 
dostawcy.

Or. ro

Poprawka 372
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejscy dostawcy łączności 
elektronicznej, którzy w dniu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia mają 
prawo do dostarczania sieci łączności 
elektronicznej i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, dokonują 
zgłoszenia przewidzianego w art. 4 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2016 r.

skreślony

Or. ro
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Poprawka 373
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura zgłoszenia dla europejskich 
dostawców łączności elektronicznej

Standardowy formularz zgłoszenia

Or. ro

Poprawka 374
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed rozpoczęciem działalności w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
europejski dostawca łączności 
elektronicznej przekazuje krajowemu 
organowi regulacyjnemu państwa siedziby 
dostawcy jedno zgłoszenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Najpóźniej do 30 grudnia 2014 r. 
Komisja przyjmie akty wykonawcze 
dotyczące określenia standardowego 
formatu zgłoszenia, po czym skonsultuje 
się ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami oraz BEREC.

Or. ro

Poprawka 375
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłoszenie zawiera oświadczenie o 
dostarczaniu bądź zamiarze dostarczania 
sieci łączności elektronicznej lub o 
świadczeniu bądź zamiarze świadczenia 
usług łączności elektronicznej oraz 
towarzyszą mu jedynie następujące 

skreślony
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informacje:
a) nazwa dostawcy usług, jego status 
prawny i forma prawna, numer wpisu do 
rejestru, w przypadku gdy dostawca usług 
znajduje się w rejestrze handlowym lub w 
innym podobnym rejestrze publicznym, 
adres geograficzny głównej siedziby 
przedsiębiorstwa, dane osoby kontaktowej, 
krótki opis sieci, które są lub mają być 
dostarczane lub usług, które są lub mają 
być świadczone, w tym dane państwa 
członkowskiego siedziby dostawcy;
b) nazwa przyjmującego państwa 
członkowskiego/przyjmujących państw 
członkowskich, w którym/których 
dostarczane są bądź mają być dostarczane 
sieci lub świadczone są bądź mają być 
świadczone usługi, bezpośrednio lub przez 
jednostki zależne, oraz, w tym ostatnim 
przypadku, ich nazwa, status prawny i 
forma prawna, adres geograficzny, numer 
wpisu do rejestru, w przypadku gdy 
dostawca usług znajduje się w rejestrze 
handlowym lub w innym podobnym 
rejestrze publicznym w przyjmującym 
państwie członkowskim, oraz punkt 
kontaktowy w każdej z przedmiotowych 
jednostek zależnych oraz ich odpowiednie 
obszary działalności. W przypadku gdy 
jednostka zależna jest kontrolowana 
wspólnie przez dwóch lub więcej 
dostawców łączności elektronicznej, 
których siedziby znajdują się w różnych 
państwach członkowskich, do celów 
niniejszego rozporządzenia jednostka 
zależna wskazuje właściwe państwo 
członkowskie siedziby dostawcy spośród 
państw spółek dominujących i jest 
zgłaszana przez spółkę dominującą z tego 
państwa członkowskiego siedziby 
dostawcy.

Or. ro

Poprawka 376
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wszelkie zmiany w informacjach 
przekazanych zgodnie z ust. 2 udostępnia 
się krajowemu organowi regulacyjnemu 
państwa członkowskiego siedziby 
dostawcy w terminie jednego miesiąca od 
ich zaistnienia. W przypadku gdy zmiana, 
która ma być zgłoszona, dotyczy zamiaru 
dostarczania sieci łączności elektronicznej 
lub świadczenia usług łączności 
elektronicznej w przyjmującym państwie 
członkowskim, które nie jest objęte 
wcześniejszym zgłoszeniem, europejski 
dostawca łączności elektronicznej może 
rozpocząć działalność w tym 
przyjmującym państwie członkowskim 
dopiero po dokonaniu zgłoszenia.

skreślony

Or. ro

Poprawka 377
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nieprzestrzeganie wymogu zgłoszenia 
ustanowionego w niniejszym artykule 
stanowi naruszenie wspólnych warunków 
mających zastosowanie do europejskiego 
dostawcy łączności elektronicznej w 
państwie członkowskim siedziby dostawcy.

skreślony

Or. ro

Poprawka 378
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny państwa 
członkowskiego siedziby dostawcy 
przekazuje krajowym organom 
regulacyjnym zainteresowanych 
przyjmujących państw członkowskich oraz 
Urzędowi BEREC informacje otrzymane 
zgodnie z ust. 2 oraz wszelkie zmiany w 
tych informacjach zgodnie z ust. 3 w 
terminie jednego tygodnia od otrzymania 
takich informacji lub zmian.

skreślony

Or. ro

Poprawka 379
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek europejskiego dostawcy 
łączności elektronicznej krajowy organ 
regulacyjny w państwie członkowskim 
siedziby dostawcy wydaje deklarację 
zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/20/WE, w 
której potwierdza, że dane 
przedsiębiorstwo jest objęte jednolitym 
zezwoleniem unijnym.

skreślony

Or. ro

Poprawka 380
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy jeden z krajowych 
organów regulacyjnych – lub ich większa 
liczba w różnych państwach 
członkowskich – stwierdza, że dane 
państwa członkowskiego siedziby 
dostawcy w zgłoszeniu dokonanym 
zgodnie z ust. 2 lub wszelkie zmiany w 
przekazanych informacjach 
udostępnionych zgodnie z ust. 3 nie są 
zgodne lub już nie są zgodne z danymi 
dotyczącymi głównej siedziby 
przedsiębiorstwa na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, przekazuje on sprawę do 
Komisji wraz z uzasadnieniem swojej 
oceny. Kopię takiego wniosku przekazuje 
się do Urzędu BEREC w celach 
informacyjnych. Komisja, po 
umożliwieniu wyrażenia opinii przez 
właściwego europejskiego dostawcę 
łączności elektronicznej oraz krajowy 
organ regulacyjny w kwestionowanym 
państwie członkowskim siedziby dostawcy, 
w terminie trzech miesięcy od przekazania 
sprawy wydaje decyzję określającą 
państwo członkowskie siedziby dostawcy 
przedmiotowego przedsiębiorstwa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. ro

Poprawka 381
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Zgodność z jednolitym zezwoleniem 
unijnym
1. Krajowy organ regulacyjny każdego z 
zainteresowanych państw członkowskich 
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monitoruje zgodność z przepisami i 
zapewnia, zgodnie z jego przepisami 
krajowymi wdrażającymi procedury 
przewidziane w art. 10 dyrektywy 
2002/20/WE, aby europejscy dostawcy 
łączności elektronicznej przestrzegali 
przepisów i spełniali warunki, jakie mają 
zastosowanie na jego terytorium zgodnie z 
art. 3.
2. Krajowy organ regulacyjny 
przyjmującego państwa członkowskiego 
przekazuje krajowemu organowi 
regulacyjnemu państwa członkowskiego 
siedziby dostawcy wszelkie istotne 
informacje dotyczące poszczególnych 
środków przyjętych w odniesieniu do 
europejskiego dostawcy łączności 
elektronicznej w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami i warunkami 
mającymi zastosowanie na jego 
terytorium zgodnie z art. 3.

Or. ro

Poprawka 382
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. ro

Poprawka 383
Teresa Riera Madurell

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

Artykuł 6a
Zniesienie opłat detalicznych

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 r. 
dostawcy usług roamingu nie będą 
pobierać żadnych opłat dodatkowych w 
porównaniu z opłatami za krajowe usługi 
w ramach ruchomych sieci łączności na 
konsumentów korzystających z usług 
roamingu we wszystkich państwach 
członkowskich za jakiekolwiek połączenia 
przychodzące lub wychodzące w ramach 
roamingu regulowanego, za jakiekolwiek 
wiadomości SMS wysyłane w ramach 
roamingu regulowanego, za jakiekolwiek 
wiadomości MMS wysyłane w ramach 
roamingu regulowanego lub za 
korzystanie z usług przesyłania danych w 
ramach roamingu regulowanego, ani 
jakichkolwiek opłat ogólnych mających 
na celu przystosowanie urządzeń 
końcowych lub usług do korzystania za 
granicą. 

Or. en

Poprawka 384
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Koordynacja środków egzekwowania 
przepisów
1. W ramach stosowania art. 6 krajowy 
organ regulacyjny państwa 
członkowskiego siedziby dostawcy 
wprowadza środki nadzorcze lub środki 
egzekwowania przepisów dotyczące usługi 
łączności elektronicznej świadczonej w 
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innym państwie członkowskim lub sieci 
łączności elektronicznej dostarczanej w 
innym państwie członkowskim, bądź 
usługi lub sieci, która spowodowała 
szkody w innym państwie członkowskim, z 
taką samą starannością, jak w przypadku 
gdyby usługa ta była świadczona lub 
gdyby sieć ta była dostarczana w państwie 
członkowskim siedziby dostawcy.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość doręczania na swoich 
terytoriach dokumentów prawnych 
odnoszących się do środków 
wprowadzonych zgodnie z art. 5 i 6.

Or. ro

Poprawka 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 386
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do widma radiowego 
zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej; przepisy te podlegają 
interpretacji zgodnej z odpowiednimi 
fragmentami dyrektywy 2002/21/WE (w 
szczególności art. 8a i art. 9), jak również 
z programem dotyczącym polityki w 
zakresie widma radiowego.

Or. en

Poprawka 387
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do widma radiowego 
zharmonizowanego w rozumieniu 
dyrektyw 2009/140/WE i 676/2002/WE na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przy uwzględnieniu 
postanowień art. 8a i 9 dyrektywy 
2002/21/WE.

Or. de

Poprawka 388
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do widma radiowego 

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

zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przy uwzględnieniu 
postanowień art. 8a i 9 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

Or. de

Poprawka 389
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do widma radiowego 
zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z art. 8a i 9 
dyrektywy 2002/21/WE.

Or. de

Poprawka 390
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do widma radiowego 
zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, zgodnie z art. 8a i 9 
dyrektywy 2002/21/WE.

Or. fr
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Poprawka 391
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się w 
odniesieniu do zharmonizowanego widma 
radiowego.

Or. en

Poprawka 392
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do korzystania z opłat 
nakładanych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów 
widma radiowego zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2002/20/WE oraz ich prawa do 
organizacji i użytkowania widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego,
obronności oraz na potrzeby celów 
służących interesowi ogólnemu, a także 
wspieraniu różnorodności kulturowej i 
językowej oraz różnorodności mediów, na 
przykład poprzez tworzenie programów 
radiowych i telewizyjnych.

Or. de

Poprawka 393
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do korzystania z opłat 
nakładanych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów 
widma radiowego zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2002/20/WE oraz ich prawa do 
organizacji i użytkowania widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
oraz obronności, z uwzględnieniem celów 
związanych z ogólnym interesem, takich 
jak różnorodność kulturowa i pluralizm 
mediów, oraz interesów wszystkich 
użytkowników widma radiowego.

Or. en

Poprawka 394
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do korzystania z opłat 
nakładanych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów 
widma radiowego zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2002/20/WE oraz ich prawa do 
organizacji i użytkowania widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
oraz obronności, jak również osiągania 
celów interesu ogólnego, szczególnie w 
ramach polityki audiowizualnej i 
medialnej.
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Or. fr

Poprawka 395
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy niniejszej sekcji pozostają bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do korzystania z opłat 
nakładanych w celu zapewnienia 
optymalnego wykorzystania zasobów 
widma radiowego zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2002/20/WE oraz ich prawa do 
organizacji i użytkowania widma 
radiowego na potrzeby porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
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oraz obronności. oraz obronności, bądź z uwzględnieniem 
celów związanych z interesem ogólnym, 
takich jak różnorodność kulturowa i 
pluralizm mediów.

Or. en

Poprawka 397
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Korzystając z uprawnień przyznanych w 
niniejszej sekcji, Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia wszelkie 
stosowne opinie wydane przez Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (RSPG), 
ustanowiony decyzją Komisji 
2002/622/WE28.

skreślony

__________________
28 Decyzja Komisji 2002/622/WE z dnia 26 
lipca 2002 r. ustanawiająca Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 
198 z 27.7.2002, s. 49).

Or. en

Poprawka 398
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Korzystając z uprawnień przyznanych w 
niniejszej sekcji, Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia wszelkie 
stosowne opinie wydane przez Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (RSPG), 
ustanowiony decyzją Komisji 

3. Korzystając z uprawnień przyznanych w 
niniejszej sekcji, Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia wszelkie 
stosowne opinie wydane przez Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (RSPG), 
ustanowiony decyzją Komisji 
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2002/622/WE28. 2002/622/WE28, oraz wszelkie wskazówki i 
wytyczne wydane przez BEREC w 
sprawach leżących w zakresie właściwości 
urzędu.

__________________ __________________
28 Decyzja Komisji 2002/622/WE z dnia 26 
lipca 2002 r. ustanawiająca Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 
198 z 27.7.2002, s. 49).

28 Decyzja Komisji 2002/622/WE z dnia 26 
lipca 2002 r. ustanawiająca Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 
198 z 27.7.2002, s. 49).

Or. it

Poprawka 399
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Korzystając z uprawnień przyznanych w 
niniejszej sekcji, Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia wszelkie 
stosowne opinie wydane przez Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (RSPG), 
ustanowiony decyzją Komisji 
2002/622/WE28.

3. Korzystając z uprawnień przyznanych w 
niniejszej sekcji, Komisja w jak 
największym stopniu uwzględnia wszelkie 
stosowne opinie wydane przez BEREC.

__________________ __________________
28 Decyzja Komisji 2002/622/WE z dnia 26 
lipca 2002 r. ustanawiająca Zespół ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (Dz.U. L 
198 z 27.7.2002, s. 49).

Or. en

Poprawka 400
Catherine Trautmann

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

Artykuł 8 a
Harmonizacja pewnych aspektów 

dotyczących przeniesienia lub dzierżawy 
indywidualnych praw do korzystania z 
częstotliwości radiowych i ich okresu 

obowiązywania
1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
2002/21/WE oraz dla stosowania wobec 
przedsiębiorstw przepisów dotyczących 
konkurencji do przeniesienia lub 
dzierżawy prawa do korzystania z widma 
lub jego części określonego w art. 6 ust. 8 
decyzji nr 243/2012/EU stosuje się 
następujące przepisy:
a) państwa członkowskie udostępniają 
publicznie bieżące szczegóły wszystkich 
takich praw do korzystania w 
standardowym formacie elektronicznym;
b) państwa członkowskie nie mogą 
odmówić zezwolenia na przeniesienie lub 
dzierżawę na rzecz istniejącego 
posiadacza takich praw do korzystania;
c) w sprawach, które nie są objęte lit. b), 
państwa członkowskie mogą odmówić 
przeniesienia tylko wtedy, gdy stwierdza 
się, że istnieje wyraźne ryzyko, że nowy 
posiadacz nie będzie mógł spełnić 
istniejących warunków praw do 
korzystania;
d) w sprawach, które nie są objęte lit. b), 
państwa członkowskie nie mogą odmówić 
dzierżawy, gdy przejmujące 
przedsiębiorstwo nadal spełnia warunki 
praw do korzystania.
2. Każda opłata administracyjna 
nakładana na przedsiębiorstwa w 
powiązaniu z rozpatrywaniem wniosku o 
przeniesienie lub dzierżawa widma 
obejmuje w kwocie ostatecznej tylko 
koszty administracyjne, wraz z 
działaniami pomocniczymi, takimi jak 
wydanie nowego prawa do korzystania, 
mającymi miejsce przy rozpatrywaniu 
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wniosku. Wszelkie takie opłaty nakłada
się w sposób obiektywny, przejrzysty i 
proporcjonalny, zmniejszając do 
minimum dodatkowe koszty 
administracyjne i bieżące opłaty. Artykuł 
12 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE stosuje 
się także do opłat nakładanych na 
podstawie niniejszego ustępu.
3. Wszystkie prawa do korzystania z 
widma są przydzielane na okres 
minimalny dwudziestu lat, a w każdym 
razie na odpowiedni okres, mający na celu 
zachęcanie do inwestycji oraz do 
konkurencji, jak również zniechęcanie do 
niewystarczającego wykorzystania lub 
przetrzymywania widma. Państwa 
członkowskie mogą przyznać prawa na 
czas nieograniczony.
4. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
zasadę proporcjonalnego i 
niedyskryminującego cofania praw w celu 
zagwarantowania efektywnego 
wykorzystania widma, w tym między 
innymi z powodu zarządzania widmem; 
bezpieczeństwa narodowego; naruszenia 
warunków zezwolenia; zharmonizowanej 
zmiany wykorzystania pasma; oraz 
zalegania z opłatami.
5. Czas trwania prawa do korzystania z 
widma przedłuża się niniejszym do 
dwudziestu lat od dnia ich przyznania, bez 
uszczerbku dla innych warunków 
związanych z prawem do korzystania i z 
prawem do korzystania na czas 
nieograniczony.
6. Wprowadzenie minimalnego 
dwudziestoletniego okresu obowiązywania 
nie powinno ograniczać prawa organów 
regulacyjnych do udzielania zezwoleń 
tymczasowych oraz zezwoleń na 
drugorzędne wykorzystanie 
zharmonizowanego pasma.

Or. en
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Poprawka 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Harmonizacja pewnych aspektów 
dotyczących przeniesienia, dzierżawy lub 
udostępniania indywidualnych praw do 
korzystania z częstotliwości radiowych i 
ich okresu obowiązywania
1. Bez uszczerbku dla stosowania wobec 
przedsiębiorstw przepisów dotyczących 
konkurencji do przeniesienia, dzierżawy 
lub udostępniania prawa do korzystania z 
widma lub jego części określonego w art. 
6 ust. 8 decyzji nr 243/2012/EU stosuje się 
następujące przepisy:
a) państwa członkowskie udostępniają 
publicznie bieżące szczegóły wszystkich 
takich praw do korzystania w 
standardowym formacie elektronicznym;
b) państwa członkowskie nie mogą 
odmówić zezwolenia na przeniesienie lub 
dzierżawę na rzecz istniejącego 
posiadacza takich praw do korzystania;
c) w sprawach, które nie są objęte lit. b), 
państwa członkowskie mogą odmówić 
przeniesienia tylko wtedy, gdy stwierdza 
się, że istnieje wyraźne ryzyko, że nowy 
posiadacz nie będzie mógł spełnić 
istniejących warunków praw do 
korzystania;
d) w sprawach, które nie są objęte lit. b), 
państwa członkowskie nie mogą odmówić 
dzierżawy, gdy przejmujące 
przedsiębiorstwo nadal spełnia warunki 
praw do korzystania.
e) państwa członkowskie powinny 
wspierać wspólny dostęp do widma oparty 
na zezwoleniach w ramach istniejącego 
systemu zezwoleń. Wspólne korzystanie z 
widma może być narzucone przez państwa 
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członkowskie w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania widma.
2. Każda opłata administracyjna 
nakładana na przedsiębiorstwa w 
powiązaniu z rozpatrywaniem wniosku o 
przeniesienie, dzierżawę lub udostępnienie 
widma obejmuje w kwocie ostatecznej 
tylko koszty administracyjne, wraz z 
działaniami pomocniczymi, takimi jak 
wydanie nowego prawa do korzystania, 
mającymi miejsce przy rozpatrywaniu 
wniosku. Wszelkie takie opłaty nakłada 
się w sposób obiektywny, przejrzysty i 
proporcjonalny, zmniejszając do 
minimum dodatkowe koszty 
administracyjne i bieżące opłaty. Artykuł 
12 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE stosuje 
się także do opłat nakładanych na 
podstawie niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać udostępnianie widma, aby stymulować konkurencję na rynku oraz 
maksymalizować korzyści dla konsumentów oraz innowacje. Z tej samej przyczyny należy 
wykluczyć zbyt długi lub nieokreślony okres obowiązywania zezwoleń na korzystanie z widma.

Poprawka 402
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Harmonizacja pewnych aspektów 
dotyczących przeniesienia lub dzierżawy 
indywidualnych praw do korzystania z 
częstotliwości radiowych i ich okresu 
obowiązywania
1. Bez uszczerbku dla stosowania wobec 
przedsiębiorstw przepisów dotyczących 
konkurencji do przeniesienia lub 
dzierżawy prawa do korzystania z widma 
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lub jego części określonego w art. 6 ust. 8 
decyzji nr 243/2012/EU, państwa 
członkowskie udostępniają opinii 
publicznej wszelkie obowiązujące 
szczegóły dotyczące wszystkich takich 
praw w standardowym formacie 
elektronicznym;
2. Każda opłata administracyjna 
nakładana na przedsiębiorstwa w 
powiązaniu z rozpatrywaniem wniosku o 
przeniesienie lub dzierżawa widma 
obejmuje w kwocie ostatecznej tylko 
koszty administracyjne, wraz z 
działaniami pomocniczymi, takimi jak 
wydanie nowego prawa do korzystania, 
mającymi miejsce przy rozpatrywaniu 
wniosku. Wszelkie takie opłaty nakłada 
się w sposób obiektywny, przejrzysty i 
proporcjonalny, zmniejszając do 
minimum dodatkowe koszty 
administracyjne i bieżące opłaty. Artykuł 
12 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE stosuje 
się także do opłat nakładanych na 
podstawie niniejszego ustępu.
3. Wszystkie prawa korzystania z widma 
przyznaje się na co najmniej trzydziestu
lat. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa na czas nieograniczony.
4. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
zasadę proporcjonalnego i 
niedyskryminującego cofania praw, 
również tych udzielonych na minimalny 
okres trzydziestu lat, w celu 
zagwarantowania efektywnego 
wykorzystania widma, w tym między 
innymi z powodu zarządzania widmem; 
bezpieczeństwa narodowego; naruszenia 
warunków zezwolenia; zharmonizowanej 
zmiany wykorzystania pasma; oraz 
zalegania z opłatami.
Czas trwania prawa do korzystania z 
widma przedłuża się niniejszym do 
trzydziestu lat od dnia ich przyznania, bez 
uszczerbku dla innych warunków 
związanych z prawem do korzystania i z 
prawem do korzystania na czas 
nieograniczony.
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5. Wprowadzenie minimalnego 
trzydziestoletniego okresu obowiązywania 
nie powinno ograniczać prawa organów 
regulacyjnych do udzielania zezwoleń 
tymczasowych oraz zezwoleń na 
drugorzędne wykorzystanie 
zharmonizowanego pasma.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć możliwość cofnięcia praw do użytkowania z uzasadnionych przyczyn. Ponadto 
nie należy podważać prawa organów regulacyjnych do udzielania zezwoleń tymczasowych 
oraz zezwoleń na drugorzędne wykorzystanie zharmonizowanego pasma. Dzięki temu 
zagwarantuje się efektywne wykorzystanie widma.

Poprawka 403
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 404
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla zapewnienia interesu 
ogólnego w rozumieniu art. 9 ust. 4 
dyrektywy 2002/21/WE właściwe organy 
krajowe ds. widma radiowego przyczyniają 
się do rozwoju bezprzewodowej 
przestrzeni, w której inwestycjom sprzyjają 
warunki konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 



AM\1012835PL.doc 197/228 PE524.835v01-00

PL

wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost 
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla 
użytkowników końcowych.

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

Or. de

Poprawka 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe ds. widma 
radiowego przyczyniają się do rozwoju 
bezprzewodowej przestrzeni, w której 
inwestycjom sprzyjają warunki 
konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 
szerokopasmowej, i która umożliwia 
planowanie i zapewnianie zintegrowanych 
wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost 
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla 
użytkowników końcowych.

Bez uszczerbku dla ochrony celów 
związanych z interesem ogólnym właściwe 
organy krajowe ds. widma radiowego 
przyczyniają się do rozwoju 
bezprzewodowej przestrzeni, w której 
inwestycjom sprzyjają warunki 
konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 
szerokopasmowej, i która umożliwia 
planowanie i zapewnianie zintegrowanych 
wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost 
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla 
użytkowników końcowych.

Or. en



PE524.835v01-00 198/228 AM\1012835PL.doc

PL

Poprawka 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe ds. widma 
radiowego przyczyniają się do rozwoju 
bezprzewodowej przestrzeni, w której 
inwestycjom sprzyjają warunki 
konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 
szerokopasmowej, i która umożliwia 
planowanie i zapewnianie zintegrowanych 
wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost 
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla
użytkowników końcowych.

Właściwe organy krajowe ds. widma 
radiowego przyczyniają się do rozwoju 
bezprzewodowej przestrzeni, w której 
inwestycjom sprzyjają warunki 
konkurencji dla szybkich sieci 
bezprzewodowych na potrzeby łączności 
szerokopasmowej i która umożliwia 
planowanie i zapewnianie zintegrowanych, 
interoperacyjnych, otwartych, opartych na 
współdzielonych standardach i
wieloterytorialnych sieci i usług oraz 
osiąganie korzyści skali, wspierając tym 
samym innowacje, stymulując wzrost 
gospodarczy i zapewniając 
długoterminowe korzyści dla 
użytkowników końcowych.

Or. it

Poprawka 407
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe powinny 
powstrzymywać się od stosowania 
procedur lub nakładania warunków 
użytkowania widma radiowego, które 
mogą nadmiernie utrudnić europejskim 
dostawcom łączności elektronicznej 
oferowanie zintegrowanych sieci i usług 
łączności elektronicznej w kilku 
państwach członkowskich lub na terenie 
całej Unii.

skreślony

Or. ro
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Poprawka 408
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe powinny 
powstrzymywać się od stosowania 
procedur lub nakładania warunków 
użytkowania widma radiowego, które 
mogą nadmiernie utrudnić europejskim 
dostawcom łączności elektronicznej 
oferowanie zintegrowanych sieci i usług 
łączności elektronicznej w kilku państwach 
członkowskich lub na terenie całej Unii.

Właściwe organy krajowe powinny 
powstrzymywać się od stosowania 
procedur lub nakładania warunków 
użytkowania widma radiowego, które 
mogą nadmiernie utrudnić europejskim 
dostawcom łączności elektronicznej 
oferowanie zintegrowanych sieci i usług 
łączności elektronicznej w kilku państwach 
członkowskich lub na terenie całej Unii lub 
poprzez wprowadzanie zakłóceń 
niepotrzebnie utrudniać funkcjonowanie 
istniejących usług lub aplikacji w danych 
pasmach widma oraz w pasmach 
sąsiednich.

Or. en

Poprawka 409
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwe organy krajowe stosują 
przejrzyste procedury i możliwie najmniej 
restrykcyjny system zezwoleń oferujący 
wszystkim podmiotom równe warunki 
dostępu do użytkowania widma radiowego, 
w oparciu o obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne 
kryteria, w taki sposób aby maksymalnie 
zwiększyć elastyczność i efektywność 
wykorzystania widma radiowego oraz 
wspierać tworzenie w całej Unii 
porównywalnych warunków realizowania 
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wieloterytorialnych i prowadzenia działań 
przez europejskich dostawców łączności 
elektronicznej.

zintegrowanych inwestycji 
wieloterytorialnych i prowadzenia działań 
przez europejskich dostawców łączności 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 410
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 411
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
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względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

Właściwe organy krajowe zapewniają 
ponadto współistnienie obecnych oraz 
nowych użytkowników widma radiowego. 
W tym celu powinny one przeprowadzić 
kompleksową ocenę skutków oraz 
konsultacje z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 412
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami. Uwzględnią one 
również zbiorowe użytkowanie widma 
oraz wspólne i niewymagające zezwolenia 
użytkowanie widma.

Or. en

Poprawka 413
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące 
traktowanie operatorów już działających 
oraz potencjalnych operatorów oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

Or. en

Poprawka 414
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności obiektywizm, 
przejrzystość oraz niedyskryminację 
operatorów już działających, operatorów 
potencjalnych ani europejskich dostawców 
łączności elektronicznej.

Or. es

Poprawka 415
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami oraz 
traktowanie europejskich dostawców 
łączności elektronicznej na równi z innymi 
przedsiębiorstwami.

3. Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających oraz 
potencjalnych, a także europejskich 
dostawców łączności elektronicznej i 
innych przedsiębiorstw w sposób równy, 
przejrzysty, niedyskryminujący i 
obiektywny.

Or. de

Poprawka 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie powinny 
wspierać wspólny dostęp do widma oparty 
na zezwoleniach w ramach istniejącego 
systemu zezwoleń. Wspólne korzystanie z 
widma może być narzucone przez państwa 
członkowskie w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania widma.

Or. en

Poprawka 417
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie najbardziej efektywnego 
wykorzystania widma radiowego i 

b) zapewnienie najbardziej efektywnego 
wykorzystania widma radiowego i 
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najskuteczniejszego zarządzania nim; najskuteczniejszego zarządzania nim oraz 
dostępności widma nieobjętego 
obowiązkiem uzyskania zezwolenia;

Or. en

Poprawka 418
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie przewidywalnych i 
porównywalnych warunków 
umożliwiających planowanie inwestycji w 
sieci oraz usług na więcej niż jednym 
terytorium i osiągnięcie korzyści skali;

c) zapewnienie przewidywalnych i 
porównywalnych warunków 
umożliwiających długoterminowe i trwałe 
inwestycje w sieci oraz usług na więcej niż 
jednym terytorium i osiągnięcie korzyści 
skali;

Or. de

Poprawka 419
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie zasadności i 
proporcjonalności ustanawianych 
warunków, w tym poprzez obiektywną 
ocenę tego, czy uzasadnione jest 
ustanawianie dodatkowych warunków, 
które mogłyby faworyzować niektórych 
operatorów lub im szkodzić;

d) zapewnienie zasadności i 
proporcjonalności ustanawianych 
warunków, w tym poprzez przejrzystą i 
obiektywną ocenę tego, czy uzasadnione 
jest ustanawianie dodatkowych warunków, 
które mogłyby faworyzować niektórych 
operatorów lub im szkodzić;

Or. de

Poprawka 420
Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) zapewnienie efektywnego wykorzystania 
widma w celu sprostania rosnącemu 
popytowi na szybkie bezprzewodowe sieci 
szerokopasmowe przy jednoczesnym 
uwzględnieniu interesu publicznego oraz 
społecznej, kulturowej i ekonomicznej 
wartości widma postrzeganego jako 
całość.

Or. en

Poprawka 422
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapobieganie wszelkim szkodliwym 
zakłóceniom, łącznie z możliwością 
nałożenia obowiązków w celu 
uregulowania przypadków zakłócania 
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czynności innych użytkowników widma 
radiowego oraz pokrycia związanych z tym 
kosztów.

Or. de

Poprawka 423
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapobieganie wszelkim szkodliwym 
zakłóceniom, łącznie z możliwością 
nałożenia obowiązków w celu 
uregulowania przypadków zakłócania 
czynności innych użytkowników widma 
radiowego oraz pokrycia związanych z tym 
kosztów.

Or. de

Poprawka 424
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapobieganie wszelkim szkodliwym 
zakłóceniom, łącznie z możliwością 
nałożenia obowiązków w celu 
uregulowania przypadków zakłócania 
czynności innych użytkowników widma 
radiowego oraz pokrycia związanych z tym 
kosztów.

Or. fr
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Poprawka 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnienie, że wszelkie zmiany w 
polityce dotyczące efektywnego 
wykorzystania widma uwzględniają wpływ 
na interes publiczny pod względem 
zakłóceń i kosztów.

Or. en

Poprawka 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapobieganie jakimkolwiek 
szkodliwym zakłóceniom.

Or. en

Poprawka 427
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Właściwe organy krajowe zapewniają 
dostępność aktualnych informacji 
dotyczących warunków uzyskiwania 
zezwoleń oraz procedur użytkowania 
widma radiowego, umożliwiają również 
stronom zainteresowanym przedłożenie 
ich opinii w trakcie procedury.
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Or. es

Poprawka 428
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Właściwe organy krajowe zapewniają 
dostępność aktualnych informacji 
dotyczących warunków uzyskiwania 
zezwoleń oraz procedur użytkowania 
widma radiowego, umożliwiają również 
stronom zainteresowanym przedłożenie 
ich opinii w trakcie procedury.

Or. en

Poprawka 429
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 430
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy określaniu ilości i rodzaju widma 
radiowego, które ma zostać przydzielone w 
ramach danej procedury przyznawania 

1. Przy określaniu ilości i rodzaju widma 
radiowego, które ma zostać przydzielone w 
ramach danej procedury przyznawania 
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praw do użytkowania widma radiowego, 
właściwe organy krajowe uwzględniają:

praw do użytkowania widma radiowego, 
właściwe organy krajowe uwzględniają
właściwości techniczne różnych 
dostępnych pasm widma radiowego.

Or. en

Poprawka 431
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwości techniczne różnych 
dostępnych pasm widma radiowego;

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

Or. de

Poprawka 432
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwości techniczne różnych 
dostępnych pasm widma radiowego;

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

Or. de

Poprawka 433
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 434
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ewentualne połączenie w ramach jednej 
procedury pasm komplementarnych; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 435
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 436
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) znaczenie spójności portfeli praw do 
użytkowania widma radiowego w różnych 
państwach członkowskich dla 
dostarczania sieci lub świadczenia usług 
na całym rynku Unii lub na jego znacznej 
części.

skreślona

Or. en

Poprawka 437
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 438
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 439
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 440
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przy uwzględnieniu kosztów dla 
użytkownika w związku z udostępnianiem 
danego zakresu częstotliwości.

Or. de

Poprawka 441
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe zapewniają, aby 
ewentualne opłaty za prawo do 
użytkowania widma radiowego:

Właściwe organy krajowe zapewniają, aby 
ewentualne, służące przeciwdziałaniu 
nadmiernemu popytowi i niedoborom (w 
drodze przetargu lub działań 
administracyjnych), opłaty za prawo do 
użytkowania widma radiowego:
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Or. de

Poprawka 442
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe zapewniają, aby 
ewentualne opłaty za prawo do 
użytkowania widma radiowego:

Właściwe organy krajowe zapewniają, aby 
ewentualne opłaty za prawo do 
użytkowania wszystkich rodzajów widma
radiowego:

Or. en

Poprawka 443
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiednio odzwierciedlały wartość 
społeczną i gospodarczą widma radiowego, 
w tym korzystne efekty zewnętrzne;

a) odpowiednio odzwierciedlały wartość 
społeczną, kulturową i gospodarczą widma 
radiowego, w tym korzystne efekty 
zewnętrzne oraz nie wykraczały poza 
wartość rynkową;

Or. en

Poprawka 444
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiednio odzwierciedlały wartość 
społeczną i gospodarczą widma radiowego, 

a) odpowiednio odzwierciedlały wartość 
społeczną i gospodarczą widma radiowego, 
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w tym korzystne efekty zewnętrzne; w tym korzystne efekty zewnętrzne, i nie 
były wyższe niż wartość rynkowa;

Or. de

Poprawka 445
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w stosownych przypadkach 
uwzględniały koszty powstałe w wyniku 
wyeliminowania obecnych użytkowników 
widma radiowego;

Or. fr

Poprawka 446
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewniały osiągnięcie optymalnego 
rozłożenia w czasie płatności natychmiast 
wymagalnych i ewentualnych płatności 
okresowych, mając na uwadze w 
szczególności potrzebę ustanowienia 
zachęty do szybkiego rozwoju sieci i 
wykorzystywania widma radiowego 
zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. b) i e).

d) zapewniały osiągnięcie optymalnego 
rozłożenia w czasie płatności zaliczkowych 
i najlepiej okresowych płatności, mając na 
uwadze w szczególności potrzebę 
ustanowienia zachęty do szybkiego 
rozwoju sieci i wykorzystywania widma 
radiowego zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. b) i e).

Or. en

Poprawka 447
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy - litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podlegały uiszczeniu dopiero wówczas, 
gdy dostawcy zaczną faktycznie 
wykorzystywać daną częstotliwość. W 
przypadku częstotliwości przydzielanych 
na podstawie przetargu należy przed jego 
rozpoczęciem udostępnić warunki 
techniczne i regulacje dla danej 
częstotliwości. W poszczególnych 
przypadkach konieczne może okazać się 
przeprowadzenie uprzednich testów 
technicznych.

Or. de

Poprawka 448
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) nie były płatne wcześniej niż na rok 
przed terminem, w którym operatorzy 
mogą rozpocząć użytkowanie widma 
radiowego

Or. en

Poprawka 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) są wymagane, kiedy operatorzy mają 
faktyczną możliwość korzystania z widma.
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Or. en

Poprawka 450
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki techniczne i regulacyjne 
powiązane z prawami do korzystania z 
widma radiowego są definiowane i 
udostępniane operatorom i 
zainteresowanym stronom przed 
rozpoczęciem procedury aukcji;

Or. en

Poprawka 451
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp stosuje się bez uszczerbku 
dla przepisów ust. 5 w odniesieniu do 
wszelkich warunków prowadzących do 
zróżnicowania opłat między operatorami, 
które ustanowiono w celu wspierania 
skutecznej konkurencji.

skreślony

Or. de

Poprawka 452
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp stosuje się bez uszczerbku 
dla przepisów ust. 5 w odniesieniu do 
wszelkich warunków prowadzących do 
zróżnicowania opłat między operatorami, 
które ustanowiono w celu wspierania 
skutecznej konkurencji.

skreślony

Or. en

Poprawka 453
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp stosuje się bez uszczerbku 
dla przepisów ust. 5 w odniesieniu do 
wszelkich warunków prowadzących do 
zróżnicowania opłat między operatorami, 
które ustanowiono w celu wspierania 
skutecznej konkurencji.

skreślony

Or. ro

Poprawka 454
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy krajowe mogą 
nakładać obowiązki w celu zapewnienia 
minimalnego zasięgu terytorialnego tylko 
wtedy, gdy są one konieczne i 
proporcjonalne, zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. 
d), w celu osiągnięcia konkretnych celów 
leżących w interesie ogólnym i 
określonych na poziomie krajowym. 

4. Właściwe organy krajowe mogą 
nakładać obowiązki w celu zapewnienia 
minimalnego zasięgu terytorialnego w celu 
osiągnięcia konkretnych celów leżących w 
interesie ogólnym i określonych na 
poziomie krajowym. Nakładając takie 
obowiązki, właściwe organy krajowe 
uwzględniają:
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Nakładając takie obowiązki, właściwe 
organy krajowe uwzględniają:

Or. ro

Poprawka 455
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ograniczenie do minimum liczby 
operatorów potencjalnie podlegających 
takim obowiązkom;

skreślona

Or. ro

Poprawka 456
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy podejmowaniu decyzji o 
ewentualnym nałożeniu jakichkolwiek 
zobowiązań dotyczących dostępu do sieci 
ruchomych właściwe organy krajowe 
uzasadniają swoją decyzję rzetelną oceną 
warunków rynkowych wskazującą na 
niedoskonałości rynku oraz oceną 
skutków w odniesieniu do inwestycji 
poczynionych przez operatorów sieci. 
Nałożone zobowiązania podlegają 
regularnym przeglądom.

Or. de

Poprawka 457
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy decyzji o ewentualnym nałożeniu 
jakichkolwiek zobowiązań dotyczących 
dostępu do sieci ruchomych właściwe 
organy krajowe uzasadniają swoją decyzję 
rzetelną oceną warunków rynkowych 
wskazującą na niedoskonałości rynku 
oraz oceną skutków w odniesieniu do 
inwestycji poczynionych przez operatorów 
sieci. Nałożone zobowiązania podlegają 
regularnym przeglądom.

Or. en

Poprawka 458
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe określają 
warunki, zgodnie z którymi 
przedsiębiorstwa mogą przekazywać lub 
wydzierżawiać innym przedsiębiorstwom 
część swoich indywidualnych praw do 
użytkowania widma radiowego lub 
wszystkie takie prawa, w tym warunki 
współdzielenia widma radiowego. 
Ustalając te warunki, właściwe organy 
krajowe uwzględniają:

Właściwe organy krajowe w ciągu roku od 
daty wejścia w życia niniejszego 
rozporządzenia określają warunki, zgodnie 
z którymi przedsiębiorstwa mogą 
przekazywać lub wydzierżawiać innym 
przedsiębiorstwom część swoich 
indywidualnych praw do użytkowania 
widma radiowego lub wszystkie takie 
prawa, w tym warunki współdzielenia 
widma radiowego. Ustalając te warunki, 
właściwe organy krajowe uwzględniają:

Or. en

Poprawka 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Zgodnie z celem zakładającym 
przydzielenie co najmniej 1200 MHz 
widma odpowiedniego na cele 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją nr 
243/2012 właściwe organy krajowe w 
ciągu roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia określą zharmonizowane 
widmo na potrzeby łączności 
bezprzewodowej odpowiednie do 
liberalizacji i określą warunki, na jakich 
przedsiębiorstwa posiadające prawa do 
użytkowania widma bezprzewodowego 
mogą zmienić przeznaczenie oraz sposób 
użytkowania takiego zharmonizowanego 
widma na potrzeby łączności 
bezprzewodowej.

Or. en

Poprawka 460
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 461
Angelika Niebler

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

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

1. W przypadku gdy warunki techniczne 
dotyczące dostępności i efektywnego 
wykorzystania zharmonizowanego widma 
radiowego na potrzeby bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej pozwalają na 
korzystanie z odpowiednich części widma 
radiowego na podstawie systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń, właściwe 
organy krajowe unikają nakładania 
jakichkolwiek dodatkowych warunków, a 
także zapobiegają sytuacjom, w których 
wszelkie alternatywne zastosowania 
utrudniają efektywne stosowanie takiego 
zharmonizowanego systemu. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla art. 2 ust. 2 pkt 8.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie, że chodzi o wykorzystanie pierwotnie przyznanej 
częstotliwości.

Poprawka 462
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy warunki techniczne 
dotyczące dostępności i efektywnego 
wykorzystania zharmonizowanego widma 
radiowego na potrzeby bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej pozwalają na 
korzystanie z odpowiednich części widma 
radiowego na podstawie systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń, właściwe 
organy krajowe unikają nakładania 
jakichkolwiek dodatkowych warunków, a 
także zapobiegają sytuacjom, w których 
wszelkie alternatywne zastosowania 
utrudniają efektywne stosowanie takiego 
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zharmonizowanego systemu. zharmonizowanego systemu. Niniejszy 
przepis nie odnosi się do art. 2 ust. 2 pkt 8.

Or. de

Poprawka 463
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy warunki techniczne 
dotyczące dostępności i efektywnego 
wykorzystania zharmonizowanego widma 
radiowego na potrzeby bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej pozwalają na 
korzystanie z odpowiednich części widma 
radiowego na podstawie systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń, właściwe 
organy krajowe unikają nakładania 
jakichkolwiek dodatkowych warunków, a 
także zapobiegają sytuacjom, w których 
wszelkie alternatywne zastosowania 
utrudniają efektywne stosowanie takiego 
zharmonizowanego systemu. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla art. 2 ust. 2 pkt 8.

Or. de

Poprawka 464
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe rozważają 
potrzebę ustalenia odpowiednich 
minimalnych poziomów efektywności 
stosowanych technologii dla różnych pasm 
zgodnie z art. 6 ust. 3 decyzji nr 
243/2012/WE w celu poprawy 

Właściwe organy krajowe rozważają 
potrzebę ustalenia odpowiednich 
minimalnych poziomów efektywności dla 
różnych pasm zgodnie z art. 6 ust. 3 
decyzji nr 243/2012/WE oraz bez 
uszczerbku dla środków przyjętych na 
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efektywności korzystania z widma oraz bez 
uszczerbku dla środków przyjętych na 
mocy decyzji nr 676/2002.

mocy decyzji nr 676/2002.

Or. de

Poprawka 465
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uwzględniają cykle rozwoju technologii 
i wymiany urządzeń, w szczególności 
urządzeń końcowych; oraz

skreślona

Or. de

Poprawka 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości lub terminy 
kolejnego przedłużenia ustala się ze 
znacznym wyprzedzeniem w stosunku do 
odpowiedniej procedury zawartej w 
harmonogramie, o którym mowa w 
akapicie pierwszym. Harmonogramy, 
okresy obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości i cykle ich 
przedłużania uwzględniają potrzebę 
zapewnienia przewidywalnego otoczenia 
dla inwestycji, skuteczną możliwość 
uwolnienia wszelkich nowych pasm widma 
radiowego zharmonizowanych na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i okres amortyzacji 
powiązanych inwestycji zrealizowanych w 

Okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości lub terminy 
kolejnego przedłużenia ustala się ze 
znacznym wyprzedzeniem w stosunku do 
odpowiedniej procedury zawartej w 
harmonogramie, o którym mowa w 
akapicie pierwszym. Harmonogramy, 
okresy obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości i cykle ich 
przedłużania uwzględniają potrzebę 
zapewnienia przewidywalnego otoczenia 
dla inwestycji, skuteczną możliwość 
uwolnienia wszelkich nowych pasm widma 
radiowego zharmonizowanych na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i okres amortyzacji 
powiązanych inwestycji zrealizowanych w 
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warunkach konkurencji. warunkach konkurencji. Właściwe organy 
krajowe nakładają minimalny 
trzydziestoletni okres obowiązywania 
przydziału widma radiowego.

Or. en

Poprawka 467
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości lub terminy 
kolejnego przedłużenia ustala się ze 
znacznym wyprzedzeniem w stosunku do 
odpowiedniej procedury zawartej w 
harmonogramie, o którym mowa w 
akapicie pierwszym. Harmonogramy, 
okresy obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości i cykle ich 
przedłużania uwzględniają potrzebę 
zapewnienia przewidywalnego otoczenia 
dla inwestycji, skuteczną możliwość 
uwolnienia wszelkich nowych pasm widma 
radiowego zharmonizowanych na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i okres amortyzacji 
powiązanych inwestycji zrealizowanych w 
warunkach konkurencji.

Bez uszczerbku dla art. 8 a ust. 3 okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości lub terminy kolejnego 
przedłużenia ustala się ze znacznym 
wyprzedzeniem w stosunku do 
odpowiedniej procedury zawartej w 
harmonogramie, o którym mowa w 
akapicie pierwszym. Harmonogramy, 
okresy obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości i cykle ich 
przedłużania uwzględniają potrzebę 
zapewnienia przewidywalnego otoczenia 
dla inwestycji, skuteczną możliwość 
uwolnienia wszelkich nowych pasm widma 
radiowego zharmonizowanych na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i okres amortyzacji 
powiązanych inwestycji zrealizowanych w 
warunkach konkurencji.

Or. en

Poprawka 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
zasadę proporcjonalnego i 
niedyskryminującego cofania praw, 
również tych udzielonych na minimalny 
okres trzydziestu lat, w celu zapobieżenia 
gromadzeniu praw, które mogłoby 
zakłócić konkurencję.

Or. en

Poprawka 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzenie minimalnego 
trzydziestoletniego okresu obowiązywania 
nie powinno ograniczać prawa organów 
regulacyjnych do udzielania zezwoleń 
tymczasowych oraz zezwoleń na 
drugorzędne wykorzystanie 
zharmonizowanego pasma.

Or. en

Poprawka 470
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia spójnego stosowania 
ust. 1 w całej Unii i w szczególności w 
celu zapewnienia zsynchronizowanej 
dostępności usług bezprzewodowych w 
Unii, Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, może:

W celu zapewnienia spójnego stosowania 
ust. 1 w całej Unii i w szczególności w 
celu zapewnienia zsynchronizowanej 
dostępności usług bezprzewodowych w 
Unii, Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, z których pierwszy 
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zostanie przyjęty w terminie jednego roku 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, powinna:

Or. en

Poprawka 471
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia spójnego stosowania 
ust. 1 w całej Unii i w szczególności w 
celu zapewnienia zsynchronizowanej 
dostępności usług bezprzewodowych w 
Unii, Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, może:

W celu zapewnienia spójnego stosowania 
ust. 1 w całej Unii i w szczególności w 
celu zapewnienia zsynchronizowanej 
dostępności usług bezprzewodowych w 
Unii, Komisja może zaproponować środki 
ustawodawcze dla:

Or. ro

Poprawka 472
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia spójnego stosowania 
ust. 1 w całej Unii i w szczególności w 
celu zapewnienia zsynchronizowanej 
dostępności usług bezprzewodowych w 
Unii, Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, może:

W celu zapewnienia spójnego stosowania 
ust. 1 w całej Unii i w szczególności w 
celu zapewnienia zsynchronizowanej 
dostępności usług bezprzewodowych w 
Unii, BEREC, w drodze wytycznych, 
powinien:

Or. en

Poprawka 473
Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowić wspólny harmonogram dla 
całej Unii, lub harmonogramy
dostosowane do okoliczności panujących 
w różnych kategoriach państw 
członkowskich, oraz termin lub terminy, 
przed upływem którego/których przyznaje 
się indywidualne prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma, lub pakietu 
zharmonizowanych pasm 
komplementarnych, lub zezwala się na 
rzeczywiste wykorzystanie widma 
radiowego na potrzeby wyłącznego lub 
wspólnego zapewniania bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej w całej Unii;

a) ustanowić wspólny termin ostateczny
dla całej Unii, lub terminy ostateczne
dostosowane do okoliczności panujących 
w różnych kategoriach państw 
członkowskich, oraz termin lub terminy, 
przed upływem którego/których przyznaje 
się indywidualne prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma, lub pakietu 
zharmonizowanych pasm 
komplementarnych, lub zezwala się na 
rzeczywiste wykorzystanie widma 
radiowego na potrzeby wyłącznego lub 
wspólnego zapewniania bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej w całej Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają szczególne wymagania, które komplikują uwolnienie 
niektórych pasm widma, niemniej jednak ważne jest, aby ustanowić terminy ostateczne 
uwolnienia widma w celu zapewnienia większej szerokości pasma, a ustępstwa mogą być 
przyznawane państwom członkowskich w ramach wyjątków i w oparciu o ich szczególną 
sytuację.

Poprawka 474
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowić wspólny harmonogram dla 
całej Unii, lub harmonogramy dostosowane 
do okoliczności panujących w różnych 
kategoriach państw członkowskich, oraz 
termin lub terminy, przed upływem 
którego/których przyznaje się 
indywidualne prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma, lub pakietu 
zharmonizowanych pasm 

a) wspólny harmonogram dla całej Unii, 
lub harmonogramy dostosowane do 
okoliczności panujących w różnych 
kategoriach państw członkowskich, oraz 
termin lub terminy, przed upływem 
którego/których przyznaje się 
indywidualne prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma, lub pakietu 
zharmonizowanych pasm 
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komplementarnych, lub zezwala się na 
rzeczywiste wykorzystanie widma 
radiowego na potrzeby wyłącznego lub 
wspólnego zapewniania bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej w całej Unii;

komplementarnych, lub zezwala się na 
rzeczywiste wykorzystanie widma 
radiowego na potrzeby wyłącznego lub 
wspólnego zapewniania bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej w całej Unii;

Or. ro


