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Poprawka 475
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach;

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach, który jest nie 
krótszy niż 20 lat i w każdym przypadku 
właściwy, aby pobudzić inwestycje i 
konkurencję oraz zniechęcić do 
niewystarczającego wykorzystania lub 
nieuzasadnionego przetrzymywania praw 
do widma lub określić, że prawa przyznaje 
się na czas nieokreślony;

Or. en

Poprawka 476
Seán Kelly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach;

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach, który będzie 
najbardziej efektywny dla pobudzenia 
trwałych inwestycji i konkurencji, i który 
zniechęci do niewystarczającego 
wykorzystania widma przez posiadaczy 
zezwoleń;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny zrównoważyć potrzebę pobudzenia inwestycji poprzez 
optymalne okresy obowiązywania zezwoleń z zapewnieniem w swoich warunkach udzielania 
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zezwoleń jak najbardziej efektywnego i pełnego wykorzystania widma oraz z zapobieżeniem 
tendencji do przetrzymywania praw do widma.

Poprawka 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach;

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach, który będzie 
właściwy, aby pobudzić i przyspieszyć 
inwestycje, innowacje i konkurencję oraz 
zniechęcić do niewystarczającego 
wykorzystania lub nieuzasadnionego 
przetrzymywania praw do widma przez 
posiadaczy zezwoleń;

Or. en

Poprawka 478
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach;

b) określić okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach, który będzie 
właściwy, aby pobudzić inwestycje i 
konkurencję oraz zniechęcić do 
niewystarczającego wykorzystania lub 
nieuzasadnionego przetrzymywania praw 
do widma przez posiadaczy zezwoleń;

Or. en
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Uzasadnienie

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Poprawka 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach;

b) minimalny okres obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości 
przyznanych w zharmonizowanych 
pasmach;

Or. ro

Poprawka 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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zapewniania bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej.

Or. en

Poprawka 481
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 483
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 33 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 484
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 33 ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 33 ust. 2, a także bez 
uszczerbku dla przepisów zawartych w art. 
9 ust. 3 i ust. 4 dyrektywy 2002/21/WE.

Or. en

Poprawka 485
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 486
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 487
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może również przyjąć akty 
wykonawcze harmonizujące terminy 
wygaśnięcia lub przedłużenia 
indywidualnych praw do użytkowania 
widma radiowego na potrzeby 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych w zharmonizowanych 
pasmach, które już obowiązują w dniu 
przyjęcia tych aktów, w celu 
zsynchronizowania w całej Unii terminów 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
praw do użytkowania tych pasm, w tym 
również w celu ich ewentualnego 
zsynchronizowania z terminami 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
innych pasm zharmonizowanych w drodze 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z ust. 2 lub niniejszym ustępem. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

Komisja może również zaproponować 
środki ustawodawcze harmonizujące 
terminy wygaśnięcia lub przedłużenia 
indywidualnych praw do użytkowania 
widma radiowego na potrzeby 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych w zharmonizowanych 
pasmach, które już obowiązują w dniu 
przyjęcia tych aktów, w celu 
zsynchronizowania w całej Unii terminów 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
praw do użytkowania tych pasm, w tym 
również w celu ich ewentualnego 
zsynchronizowania z terminami 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
innych pasm zharmonizowanych w drodze 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z ust. 2 lub niniejszym ustępem.
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w art. 33 ust. 2.

Or. ro

Poprawka 488
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może również przyjąć akty 
wykonawcze harmonizujące terminy 
wygaśnięcia lub przedłużenia 
indywidualnych praw do użytkowania 
widma radiowego na potrzeby 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych w zharmonizowanych 
pasmach, które już obowiązują w dniu 
przyjęcia tych aktów, w celu 
zsynchronizowania w całej Unii terminów 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
praw do użytkowania tych pasm, w tym 
również w celu ich ewentualnego 
zsynchronizowania z terminami 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
innych pasm zharmonizowanych w drodze 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z ust. 2 lub niniejszym ustępem. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 33 ust. 2.

Zgodnie z akapitem drugim art. 8a ust. 3, 
Komisja przyjmuje również akty 
wykonawcze, jeśli to możliwe w ciągu 
jednego roku od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, harmonizujące 
terminy wygaśnięcia lub przedłużenia 
indywidualnych praw do użytkowania 
widma radiowego na potrzeby 
bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych w zharmonizowanych 
pasmach, które już obowiązują w dniu 
przyjęcia tych aktów, w celu 
zsynchronizowania w całej Unii terminów 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
praw do użytkowania tych pasm, w tym 
również w celu ich ewentualnego 
zsynchronizowania z terminami 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
innych pasm zharmonizowanych w drodze 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z ust. 2 lub niniejszym ustępem. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 33 ust. 2.

Or. en

Poprawka 489
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy akty wykonawcze, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
określają zharmonizowany termin 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
praw do użytkowania częstotliwości 
radiowych, który przypada po terminie 
wygaśnięcia lub przedłużenia 
jakichkolwiek istniejących 
indywidualnych praw do użytkowania 
takich częstotliwości radiowych w 
dowolnym państwie członkowskim, 
właściwe organy krajowe przedłużają 
istniejący okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości do dnia, na 
który przypada harmonizacja terminu, na 
dotychczasowych warunkach 
merytorycznych dotyczących zezwolenia, 
w tym z zastosowaniem wszelkich 
stosownych opłat okresowych.

skreślony

Or. ro

Poprawka 490
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedłużenie okresu obowiązywania 
praw do użytkowania częstotliwości 
przyznane zgodnie z akapitem drugim jest 
znaczące w porównaniu z pierwotnym 
okresem obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, właściwe 
organy krajowe mogą połączyć 
przedłużenie okresu obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości z 
dostosowaniem dotychczasowych 
warunków dotyczących zezwolenia, jakie 
jest niezbędne w świetle zmienionych 
okoliczności, w tym z wprowadzeniem 

skreślony
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dodatkowych opłat. Te dodatkowe opłaty 
ustala się zgodnie z zasadą pro rata 
temporis na podstawie wszelkich 
wstępnych opłat za pierwotne prawa do 
użytkowania, które zostały obliczone 
wprost w odniesieniu do pierwotnie 
planowanego okresu obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości.

Or. ro

Poprawka 491
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedłużenie okresu obowiązywania 
praw do użytkowania częstotliwości 
przyznane zgodnie z akapitem drugim jest 
znaczące w porównaniu z pierwotnym 
okresem obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, właściwe 
organy krajowe mogą połączyć 
przedłużenie okresu obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości z 
dostosowaniem dotychczasowych 
warunków dotyczących zezwolenia, jakie 
jest niezbędne w świetle zmienionych 
okoliczności, w tym z wprowadzeniem
dodatkowych opłat. Te dodatkowe opłaty 
ustala się zgodnie z zasadą pro rata 
temporis na podstawie wszelkich 
wstępnych opłat za pierwotne prawa do 
użytkowania, które zostały obliczone 
wprost w odniesieniu do pierwotnie 
planowanego okresu obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości.

Jeżeli przedłużenie okresu obowiązywania 
praw do użytkowania częstotliwości 
przyznane zgodnie z akapitem drugim jest 
znaczące w porównaniu z pierwotnym 
okresem obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, właściwe 
organy krajowe mogą połączyć 
przedłużenie okresu obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości z 
dostosowaniem dotychczasowych 
warunków dotyczących zezwolenia, jakie 
jest niezbędne w świetle zmienionych 
okoliczności. Tam, gdzie takie 
dostosowanie obejmuje wprowadzenie
dodatkowych opłat, opłaty te nie 
wykraczają poza zastosowanie zasady pro 
rata temporis na podstawie wszelkich 
wstępnych opłat za pierwotne prawa do 
użytkowania, które zostały obliczone 
wprost w odniesieniu do pierwotnie 
planowanego okresu obowiązywania praw 
do użytkowania częstotliwości.

Or. en
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Poprawka 492
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze przewidziane w 
niniejszym ustępie nie wymagają 
skrócenia dotychczasowych okresów 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości w żadnym państwie 
członkowskim, chyba że jest to zgodne z 
art. 14 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE, oraz 
nie mają zastosowania do istniejących 
praw obowiązujących na czas 
nieokreślony.

skreślony

Or. ro

Poprawka 493
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sytuacji gdy Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy zgodnie z ust. 2, może ona 
zastosować przepisy niniejszego ustępu 
mutatis mutandis w odniesieniu do 
wszelkich praw do użytkowania danego 
pasma zharmonizowanego na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej.

skreślony

Or. ro

Poprawka 494
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przyjmując akty wykonawcze 
przewidziane w ust. 2 i 3, Komisja 
uwzględnia:

skreślony

a) zasady regulacyjne określone w art. 9;
b) obiektywne różnice występujące w Unii 
pod względem zapotrzebowania na 
dodatkowe częstotliwości radiowe na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wspólnego 
zapotrzebowania na częstotliwości 
radiowe na potrzeby zintegrowanych sieci 
obejmujących kilka państwach 
członkowskich;
c) przewidywalność warunków 
prowadzenia działalności dla istniejących 
użytkowników częstotliwości radiowych;
d) stopień wykorzystania, rozwój i cykle 
inwestycyjne kolejnych generacji 
bezprzewodowych technologii 
szerokopasmowych;
e) zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych na bezprzewodowe łącza 
szerokopasmowe o wysokiej 
przepustowości.
Ustalając harmonogramy dla różnych 
kategorii państw członkowskich, które nie 
przyznały jeszcze indywidualnych praw do 
użytkowania oraz nie zezwoliły na 
rzeczywiste korzystanie z danego 
zharmonizowanego pasma, Komisja 
należycie uwzględnia wszelkie uwagi 
przedstawione przez państwa 
członkowskie dotyczące sposobu 
przyznawania praw do użytkowania 
widma radiowego w przeszłości, powodów 
ograniczeń przewidzianych w art. 9 ust. 3 i 
ust. 4 dyrektywy 2002/21/WE, ewentualnej 
potrzeby zwolnienia danego pasma, 
wpływu na konkurencję lub ograniczeń 
geograficznych lub technicznych, biorąc 
pod uwagę wpływ na rynek wewnętrzny. 
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Komisja zapewnia, aby wdrożenie 
przepisów nie było nadmiernie odroczone 
oraz aby wszelkie różnice między 
harmonogramami poszczególnych państw 
członkowskich nie prowadziły do 
nadmiernych różnic między państwami 
członkowskimi w odniesieniu do 
warunków konkurencji i otoczenia 
regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 495
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując akty wykonawcze przewidziane 
w ust. 2 i 3, Komisja uwzględnia:

Przyjmując środki przewidziane w ust. 2, 
Komisja uwzględnia:

Or. ro

Poprawka 496
Giles Chichester

Tekst proponowany przez Komisję
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustęp 2 pozostaje bez uszczerbku dla 
prawa państw członkowskich do 
przyznawania praw do użytkowania 
zharmonizowanego pasma i zezwalania 
na rzeczywiste korzystanie z niego przed 
przyjęciem aktu wykonawczego w 
odniesieniu do tego pasma, z 
zastrzeżeniem zgodności z akapitem 
drugim niniejszego ustępu, lub przed 
zharmonizowanym terminem 
ustanowionym w drodze aktu 

skreślony
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wykonawczego dla tego pasma.
W przypadku gdy właściwe organy 
krajowe przyznają prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma przed 
przyjęciem aktu wykonawczego 
dotyczącego tego pasma, określają one 
warunki takiego przyznania praw, w 
szczególności dotyczące okresu 
obowiązywania, w taki sposób, aby 
beneficjenci takich praw użytkowania byli 
świadomi możliwości, że Komisja będzie 
przyjmować akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 2 określające minimalny okres 
obowiązywania takich praw lub 
zsynchronizowany cykl ich wygasania lub 
przedłużania dla całej Unii. Niniejszego 
akapitu nie stosuje się do praw 
przyznawanych na czas nieokreślony.

Or. en

Poprawka 497
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 2 pozostaje bez uszczerbku dla 
prawa państw członkowskich do 
przyznawania praw do użytkowania 
zharmonizowanego pasma i zezwalania 
na rzeczywiste korzystanie z niego przed 
przyjęciem aktu wykonawczego w 
odniesieniu do tego pasma, z 
zastrzeżeniem zgodności z akapitem 
drugim niniejszego ustępu, lub przed 
zharmonizowanym terminem 
ustanowionym w drodze aktu 
wykonawczego dla tego pasma.

skreślony

Or. ro
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Poprawka 498
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy właściwe organy 
krajowe przyznają prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma przed 
przyjęciem aktu wykonawczego 
dotyczącego tego pasma, określają one 
warunki takiego przyznania praw, w 
szczególności dotyczące okresu 
obowiązywania, w taki sposób, aby 
beneficjenci takich praw użytkowania byli 
świadomi możliwości, że Komisja będzie 
przyjmować akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 2 określające minimalny okres 
obowiązywania takich praw lub 
zsynchronizowany cykl ich wygasania lub 
przedłużania dla całej Unii. Niniejszego 
akapitu nie stosuje się do praw 
przyznawanych na czas nieokreślony.

skreślony

Or. ro

Poprawka 499
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W odniesieniu do zharmonizowanych 
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 

skreślony
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Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.
Jeżeli na podstawie przeglądu takich 
szczegółowych planów dostarczonych 
przez państwo członkowskie Komisja 
uznaje, że jest mało prawdopodobne, iż 
dane państwo członkowskie będzie w 
stanie dotrzymać mającego do niego 
zastosowanie harmonogramu, może ona 
przyjąć w drodze aktu wykonawczego 
decyzję zobowiązującą to państwo 
członkowskie do dostosowania jego 
planów w odpowiedni sposób w celu 
zapewnienia takiej zgodności z 
przepisami.

Or. en

Poprawka 500
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zharmonizowanych 
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

W odniesieniu do zharmonizowanych 
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 
Komisja przyjmuje akt wykonawczy 
określający format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji, jeśli to 
możliwe w ciągu jednego roku od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
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art. 33 ust. 2. rozporządzenia. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 501
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zharmonizowanych 
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

W odniesieniu do zharmonizowanych 
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji w 
terminie jednego roku od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

Or. de

Poprawka 502
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zharmonizowanych 
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze
określające format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 33 ust. 2.

W odniesieniu do zharmonizowanych
pasm, dla których w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 2 
ustanowiono wspólny harmonogram 
przyznawania praw do użytkowania 
częstotliwości i zezwalania na ich 
rzeczywiste wykorzystanie, właściwe 
organy krajowe terminowo przekazują 
Komisji wystarczająco szczegółowe 
informacje dotyczące ich planów 
zapewnienia zgodności z przepisami. 
Komisja może przyjąć akty delegowane
określające format i procedury do celów 
przekazywania takich informacji. Te akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 
32.

Or. ro

Poprawka 503
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas przeglądu szczegółowych planów 
dostarczonych przez państwo 
członkowskie Komisja uwzględnia 
ograniczoną liczbę ekspertów i doradców, 
z usług których mogą korzystać krajowe 
organy regulacyjne i dostawcy dla celów 
procedury przydziału.

Or. de

Poprawka 504
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli na podstawie przeglądu takich 
szczegółowych planów dostarczonych 
przez państwo członkowskie Komisja 
uznaje, że jest mało prawdopodobne, iż 
dane państwo członkowskie będzie w 
stanie dotrzymać mającego do niego 
zastosowanie harmonogramu, może ona 
przyjąć w drodze aktu wykonawczego 
decyzję zobowiązującą to państwo 
członkowskie do dostosowania jego 
planów w odpowiedni sposób w celu 
zapewnienia takiej zgodności z 
przepisami.

skreślony

Or. ro

Poprawka 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Wspólna procedura udzielania zezwoleń 
na przyznanie indywidualnych praw do 

korzystania z widma radiowego 
1. Dwa państwa członkowskie lub kilka 
państw członkowskich mogą 
współpracować ze sobą lub Komisją w 
celu wypełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z art. 6 i 7 dyrektywy o 
zezwoleniach, mając na celu ustanowienie 
wspólnej procedury wydawania zezwoleń 
na przyznanie indywidualnych praw do 
korzystania z widma radiowego, zgodnie, 
gdy ma to zastosowanie, z każdym 
wspólnym harmonogramem 
ustanowionym zgodnie z art. 12 ust. 2. 
Wspólna procedura wydawania zezwoleń 
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spełnia następujące kryteria:
a) indywidualna krajowa procedura 
wydawania zezwoleń jest rozpoczynana i 
wprowadzana przez właściwy organ 
krajowy zgodnie ze wspólnym 
harmonogramem;
b) w stosownych przypadkach ustanawia 
wspólne warunki i procedury wyboru i 
przyznawania indywidualnych praw wśród 
zainteresowanych państw członkowskich;
c) w stosownych przypadkach ustanawia 
wspólne i porównywalne warunki 
dodawane do indywidualnych praw 
użytkowania wśród zainteresowanych 
państw członkowskich, co między innymi 
pozwoli operatorom przyznać spójne 
portfolio widma w odniesieniu do bloków 
częstotliwości, które mają zostać 
przydzielone.

Or. en

Poprawka 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
a) indywidualna krajowa procedura 
wydawania zezwoleń jest rozpoczynana i 
wprowadzana przez właściwy organ 
krajowy zgodnie ze wspólnym 
harmonogramem;

Or. en

Poprawka 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12c
b) w stosownych przypadkach ustanawia 
wspólne warunki i procedury wyboru oraz 
przyznawania indywidualnych praw wśród 
zainteresowanych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12d
c) w stosownych przypadkach ustanawia 
wspólne i porównywalne warunki 
dodawane do indywidulanych praw 
użytkowania wśród zainteresowanych 
państw członkowskich, co między innymi 
pozwoli operatorom przyznać spójne 
portfolio widma w odniesieniu do bloków 
częstotliwości, które mają zostać 
przydzielone.

Or. en

Poprawka 509
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony
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Or. de

Poprawka 510
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 511
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości;

c) okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, który jest nie 
krótszy niż 20 lat i w każdym przypadku 
właściwy, aby pobudzić inwestycje i 
konkurencję oraz zniechęcić do 
niewystarczającego wykorzystania lub 
nieuzasadnionego przetrzymywania praw 
do widma;

Or. en

Poprawka 512
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rezerwację częstotliwości radiowych dla 
niektórych rodzajów operatorów lub 
wyłączenie niektórych rodzajów 
operatorów;

i) rezerwację częstotliwości radiowych dla 
niektórych rodzajów operatorów, w tym 
operatorów z sektora nonprofit, lub 
wyłączenie niektórych rodzajów 
operatorów; 

Or. en

Poprawka 513
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) możliwość korzystania z częstotliwości 
radiowych na zasadzie współdzielenia;

k) możliwość korzystania z częstotliwości 
radiowych na zasadzie współdzielenia, w 
tym bez zezwolenia;

Or. en



AM\1013978PL.doc 25/221 PE526.176v01-00

PL

Poprawka 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeśli państwa członkowskie chcą 
wprowadzić wspólną procedurę 
wydawania zezwoleń zgodnie z art. 12a, 
właściwe organy krajowe przedstawiają 
swój projekt środków jednocześnie 
Komisji oraz właściwym organom.

Or. en

Poprawka 515
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy krajowe i Komisja 
mogą przedstawić swoje uwagi danemu 
właściwemu organowi w terminie dwóch 
miesięcy. Ten dwumiesięczny okres nie 
może zostać przedłużony.

skreślony

Oceniając projekt środka zgodnie z 
niniejszym artykułem, Komisja 
uwzględnia w szczególności:
a) przepisy dyrektyw 2002/20/WE i 
2002/21/WE oraz decyzji nr 243/2012/EC;
b) zasady regulacyjne określone w art. 9;
c) odpowiednie kryteria dotyczące 
niektórych szczególnych warunków 
określone w art. 10 oraz dodatkowe 
przepisy określone w art. 11;
d) wszelkie akty wykonawcze przyjęte 
zgodnie z art. 12;
e) spójność z najnowszymi, toczącymi się 
lub planowanymi procedurami w innych 
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państwach członkowskich, oraz 
ewentualny wpływ na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi.
Jeżeli przed upływem tego okresu Komisja 
powiadamia właściwy organ, że 
projektowany środek może stanowić 
barierę dla właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, lub że ma poważne 
wątpliwości co do jego zgodności z 
prawem unijnym, projektowany środek 
nie jest przyjmowany w okresie kolejnych 
dwóch miesięcy. W takim przypadku 
Komisja informuje również właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich 
o swoim stanowisku w sprawie projektu 
tego środka.

Or. en

Poprawka 516
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas dodatkowego dwumiesięcznego 
okresu, o którym mowa w ust. 2, Komisja i 
zainteresowany właściwy organ ściśle ze 
sobą współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle kryteriów, o których 
mowa w ust. 2, uwzględniając przy tym 
odpowiednio opinie uczestników rynku 
oraz potrzebę zapewnienia rozwoju 
jednolitej praktyki regulacyjnej.

skreślony

Or. en

Poprawka 517
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na każdym etapie procedury właściwy 
organ może zmienić lub wycofać
projektowany środek, uwzględniając w jak 
największym stopniu powiadomienie 
Komisji, o którym mowa w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 518
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas dodatkowego dwumiesięcznego 
okresu, o którym mowa w ust. 2, Komisja 
może:

skreślony

a) przedstawić Komitetowi ds. Łączności 
projekt decyzji zobowiązującej 
zainteresowany właściwy organ do 
cofnięcia projektowanego środka. Do 
projektu decyzji należy załączyć 
szczegółową i obiektywną analizę 
powodów, dla których Komisja uznaje, że 
projektowany środek nie powinien zostać 
przyjęty w takim kształcie, w jakim go 
zgłoszono, oraz szczegółową propozycję 
zmian odnoszących się do projektowanego 
środka; lub
b) podjąć decyzję zmieniającą jej 
stanowisko wobec projektowanego środka.

Or. en

Poprawka 519
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawić Komitetowi ds. Łączności 
projekt decyzji zobowiązującej 
zainteresowany właściwy organ do 
cofnięcia projektowanego środka. Do 
projektu decyzji należy załączyć 
szczegółową i obiektywną analizę 
powodów, dla których Komisja uznaje, że 
projektowany środek nie powinien zostać 
przyjęty w takim kształcie, w jakim go 
zgłoszono, oraz szczegółową propozycję 
zmian odnoszących się do projektowanego 
środka; lub

skreślona

Or. ro

Poprawka 520
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy Komisja nie 
przedstawiła projektu decyzji, o którym 
mowa w ust. 5 lit. a), lub podejmuje 
decyzję, o której mowa w ust. 5 lit. b), 
zainteresowany właściwy organ może 
przyjąć projektowany środek.

skreślony

W przypadku gdy Komisja przedstawiła 
projekt decyzji, o którym mowa w ust. 5 lit. 
a), właściwy organ nie przyjmuje 
projektowanego środka przez okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy od 
daty powiadomienia wysłanego do 
właściwego organu zgodnie z ust. 2.
Komisja może podjąć decyzję zmieniającą 
jej stanowisko wobec projektowanego 
środka na każdym etapie procedury, w tym 
po przedstawieniu Komitetowi ds. 
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Łączności projektu decyzji.

Or. en

Poprawka 521
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie 
przedstawiła projektu decyzji, o którym 
mowa w ust. 5 lit. a), lub podejmuje 
decyzję, o której mowa w ust. 5 lit. b), 
zainteresowany właściwy organ może 
przyjąć projektowany środek.

W przypadku gdy Komisja nie 
przedstawiła projektu decyzji, o którym 
mowa w ust. 5, zainteresowany właściwy 
organ może przyjąć projektowany środek.

Or. ro

Poprawka 522
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja przedstawiła 
projekt decyzji, o którym mowa w ust. 5 
lit. a), właściwy organ nie przyjmuje 
projektowanego środka przez okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy od daty 
powiadomienia wysłanego do właściwego 
organu zgodnie z ust. 2.

W przypadku gdy Komisja przedstawiła 
projekt decyzji, o którym mowa w ust. 5, 
właściwy organ nie przyjmuje 
projektowanego środka przez okres 
nieprzekraczający dwóch miesięcy od daty 
powiadomienia wysłanego do właściwego 
organu zgodnie z ust. 2.

Or. ro

Poprawka 523
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja przyjmuje wszelkie decyzje 
zobowiązujące właściwy organ do 
cofnięcia projektowanego środka w 
drodze aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 524
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja przyjmuje wszelkie decyzje 
zobowiązujące właściwy organ do 
cofnięcia projektowanego środka w 
drodze aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

skreślony

Or. ro

Poprawka 525
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z ust. 7, właściwy organ 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek w terminie sześciu miesięcy od daty 

skreślony
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powiadomienia o decyzji Komisji. W razie 
zmiany projektowanego środka, właściwy 
organ przeprowadza w stosownych 
przypadkach konsultacje społeczne oraz 
udostępnia zmieniony projekt środka 
Komisji zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 526
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z ust. 7, właściwy organ 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek w terminie sześciu miesięcy od daty 
powiadomienia o decyzji Komisji. W razie 
zmiany projektowanego środka, właściwy 
organ przeprowadza w stosownych 
przypadkach konsultacje społeczne oraz 
udostępnia zmieniony projekt środka 
Komisji zgodnie z ust. 1.

skreślony

Or. ro

Poprawka 527
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zainteresowany właściwy organ 
uwzględnia w jak największym stopniu 
wszelkie uwagi właściwych organów 
pozostałych państw członkowskich i 
Komisji i może – z wyjątkiem przypadków 
objętych zakresem stosowania ust. 2 
akapit trzeci, ust. 6 akapit drugi oraz ust. 

skreślony
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7 – przyjąć odpowiedni projekt środka, a 
w przypadku jego przyjęcia powiadamia o 
tym fakcie Komisję.

Or. en

Poprawka 528
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zainteresowany właściwy organ 
uwzględnia w jak największym stopniu 
wszelkie uwagi właściwych organów 
pozostałych państw członkowskich i 
Komisji i może – z wyjątkiem przypadków 
objętych zakresem stosowania ust. 2 akapit 
trzeci, ust. 6 akapit drugi oraz ust. 7 –
przyjąć odpowiedni projekt środka, a w 
przypadku jego przyjęcia powiadamia o 
tym fakcie Komisję.

9. Zainteresowany właściwy organ 
uwzględnia w jak największym stopniu 
wszelkie uwagi właściwych organów 
pozostałych państw członkowskich i 
Komisji i może – z wyjątkiem przypadków 
objętych zakresem stosowania ust. 2 akapit 
trzeci, ust. 6 akapit drugi – przyjąć 
odpowiedni projekt środka, a w przypadku 
jego przyjęcia powiadamia o tym fakcie 
Komisję.

Or. ro

Poprawka 529
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Po zakończeniu procedury, do której 
odnosi się środek, właściwy organ 
informuje Komisję o jej wynikach.

skreślony

Or. en

Poprawka 530
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Obowiązek dotyczący zasięgu

Unia Europejska i państwa członkowskie 
przyjmują środki zapewniające 
obywatelom i podmiotom europejskim, 
zarówno publicznym, jak i prywatnym, 
dostęp do jednolitego rynku łączności 
elektronicznej, zarówno w zakresie jakości 
usług, jak i opłat opartych na cenach 
rynkowych, niezależnie od tego, w której 
części terytorium Unii się oni znajdują.

Or. fr

Poprawka 531
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy krajowe zezwalają na 
dostęp do sieci dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności poprzez lokalne 
sieci radiowe, jak również na użytkowanie 
zharmonizowanego widma radiowego w 
celu zapewnienia takiego dostępu, pod 
warunkiem uzyskania jedynie ogólnego 
zezwolenia.

1. Właściwe organy krajowe zezwalają na 
dostęp do sieci dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności poprzez lokalne 
sieci radiowe, jak również na użytkowanie 
zharmonizowanego widma radiowego w 
celu zapewnienia takiego dostępu, pod 
warunkiem uzyskania ogólnego zezwolenia 
oraz zgodności z przepisami mającymi 
zastosowanie do widma nieobjętego 
zezwoleniem, zwłaszcza w odniesieniu do 
zakłóceń i reguł konkurencji.

Or. en

Poprawka 532
Françoise Castex
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy krajowe nie 
ograniczają prawa użytkowników 
końcowych do wzajemnego lub bardziej 
powszechnego zezwalania innym 
użytkownikom końcowym na dostęp do ich 
lokalnych sieci radiowych, w tym w 
ramach inicjatyw stron trzecich, które 
grupują i udostępniają publicznie lokalne 
sieci radiowe różnych użytkowników 
końcowych.

4. Właściwe organy krajowe nie 
ograniczają prawa użytkowników 
końcowych do wzajemnego lub bardziej 
powszechnego zezwalania innym 
użytkownikom końcowym na dostęp do ich 
lokalnych sieci radiowych, w tym w 
ramach inicjatyw stron trzecich, które 
grupują i udostępniają publicznie lokalne 
sieci radiowe różnych użytkowników 
końcowych. Stosują także ramy prawne, 
aby pobudzić rozmieszczanie 
komórkowych stacji bazowych oraz 
bezprzewodowych sieci rozproszonych.

Or. en

Poprawka 533
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe umożliwiają 
wdrożenie, podłączenie i funkcjonowanie 
prawie niepowodujących zakłóceń 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu w ramach 
systemu udzielania ogólnych zezwoleń i 
nie ograniczają nadmiernie ich wdrożenia, 
podłączenia lub funkcjonowania poprzez 
wydawanie indywidualnych pozwoleń w 
zakresie planowania przestrzennego lub w 
jakikolwiek inny sposób, w każdym 
przypadku gdy takie zastosowanie jest 
zgodne ze środkami wykonawczymi 
przyjętymi na podstawie ust. 2.

Właściwe organy krajowe umożliwiają 
wdrożenie, podłączenie i funkcjonowanie 
prawie niepowodujących zakłóceń 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
niskiej mocy i bliskim zasięgu i nie 
ograniczają nadmiernie ich wdrożenia, 
podłączenia lub funkcjonowania poprzez 
wydawanie indywidualnych pozwoleń w 
zakresie planowania przestrzennego lub w 
jakikolwiek inny sposób, w każdym 
przypadku gdy takie zastosowanie jest 
zgodne ze środkami wykonawczymi 
przyjętymi na podstawie ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby chronić obowiązujące prawa użytkowania, integralność sieci oraz funkcjonowanie sieci, 
nadajniki o małej mocy rozmieszczone w widmie objętym zezwoleniem powinny działać na 
podstawie wyłącznego zezwolenia.

Poprawka 534
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku
dla systemu zezwoleń dotyczącego widma 
radiowego wykorzystywanego na potrzeby 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu.

a) obowiązujące prawa użytkowania 
widma objętego zezwoleniem, dla których 
zastosowanie mają obowiązujące 
procedury wydzierżawienia i 
współdzielenia opisane w art. 10 ust. 6. 
b) system zezwoleń dotyczący widma 
radiowego wykorzystywanego na potrzeby 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu.

Or. en

Poprawka 535
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja może — w drodze aktów 
wykonawczych — określać parametry 
techniczne w zakresie projektowania, 
wdrożenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, których spełnienie gwarantuje 

W celu jednolitego wdrożenia dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja może — w drodze aktów 
wykonawczych — określać parametry 
techniczne w zakresie projektowania, 
wdrożenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
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niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/EU30

oraz progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31

dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Obsługa 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu w widmie z przypisanymi 
przyznanymi prawami użytkowania 
zapewniana jest przez właściwe 
dopuszczone osoby lub przedsiębiorstwa. 
Komisja określa te właściwości techniczne 
poprzez odniesienie do maksymalnych 
parametrów pod względem rozmiaru, mocy 
i właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/UE i 
dyrektywie 1999/5/WE, biorąc pod uwagę 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31

__________________ __________________
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie minimalnych wymagań 
w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na zagrożenia spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).
31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999), s. 59.

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999), s. 59.

Or. en

Poprawka 536
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja może — w drodze aktów 
wykonawczych — określać parametry 
techniczne w zakresie projektowania, 
wdrożenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/EU30 oraz 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja określa w terminie jednego roku 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia — w drodze aktów 
wykonawczych — parametry techniczne w 
zakresie projektowania, wdrożenia i 
funkcjonowania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu, 
których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. 
Jednocześnie postanawia się, że punkty 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, dla których obowiązują wydane 
już wcześniej zezwolenia na użytkowanie, 
mogą być w dalszym ciągu użytkowane na 
podstawie tych zezwoleń. Komisja określa 
te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/UE30 oraz 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

__________________ __________________
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie minimalnych wymagań w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie minimalnych wymagań w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
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dotyczących narażenia pracowników na 
zagrożenia spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i 
uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).

dotyczących narażenia pracowników na 
zagrożenia spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i 
uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999, s. 59).

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999, s. 59).

Or. de

Poprawka 537
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja może — w drodze aktów 
wykonawczych — określać parametry 
techniczne w zakresie projektowania, 
wdrożenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja określa— w drodze aktów 
wykonawczych, które, jeśli to możliwe, 
zostaną przyjęte w ciągu jednego roku od 
dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia — parametry techniczne w 
zakresie projektowania, wdrożenia i 
funkcjonowania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu, 
których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
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wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/EU30 oraz 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/UE30 oraz 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

__________________ __________________
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie minimalnych wymagań w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na 
zagrożenia spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i 
uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie minimalnych wymagań w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na 
zagrożenia spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i 
uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999), s. 59.

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999), s. 59.

Or. en

Poprawka 538
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja może — w drodze aktów 
wykonawczych — określać parametry 

W celu jednolitego wdrożenia systemu 
udzielania ogólnych zezwoleń dotyczącego 
wdrażania, podłączania i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu, o których mowa w ust. 1, 
Komisja może — w drodze aktów 
wykonawczych — określać parametry 
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techniczne w zakresie projektowania, 
wdrożenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/EU30

oraz progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

techniczne w zakresie projektowania, 
wdrożenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu, których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/UE30 i
dyrektywą 1999/5/WE biorąc pod uwagę 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

__________________ __________________
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie minimalnych wymagań 
w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na zagrożenia spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie minimalnych wymagań 
w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na zagrożenia spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (dwudziesta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE 
(Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1).

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999), s. 59.

31 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 
lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz 300 GHz), 
(Dz.U. L 1999 z 30.7.1999), s. 59.

Or. en

Poprawka 539
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwości określone w celu wdrożenia, 
podłączenia i funkcjonowania punktów 
dostępu bezprzewodowego o bliskim 
zasięgu zgodnie z ust. 1 pozostają bez 
uszczerbku dla podstawowych wymogów 
określonych w dyrektywie 1999/5/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do wprowadzania takich 
produktów do obrotu32.

Techniczne właściwości określone w celu 
wdrożenia, podłączenia i funkcjonowania 
punktów dostępu bezprzewodowego o 
bliskim zasięgu zgodnie z ust. 1 pozostają 
bez uszczerbku dla podstawowych 
wymogów określonych w dyrektywie 
1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wprowadzania 
takich produktów do obrotu32.

__________________ __________________
32 Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 
r. w sprawie urządzeń radiowych i 
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz wzajemnego uznawania ich zgodności 
(Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10).

32 Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 
r. w sprawie urządzeń radiowych i 
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz wzajemnego uznawania ich zgodności 
(Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10).

Or. en

Poprawka 540
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla ich zobowiązań 
wynikających z odpowiednich umów 
międzynarodowych, w tym Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ITU, właściwe 
organy krajowe zapewniają organizację 
użytkowania widma radiowego na swoim 
terytorium oraz podejmują w szczególności 
wszelkie konieczne środki w zakresie 
rozdzielania i przydzielania częstotliwości 
radiowych mające na celu zapewnienie, 
aby żadne inne państwo członkowskie nie 
miało trudności w zezwalaniu na 
korzystanie z danego zharmonizowanego 

1. Bez uszczerbku dla ich zobowiązań 
wynikających z odpowiednich umów 
międzynarodowych, w tym Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ITU, właściwe 
organy krajowe zapewniają, mając w 
szczególności na uwadze zapewnienie 
wdrożenia art. 12, organizację 
użytkowania widma radiowego na swoim 
terytorium oraz podejmują w szczególności 
wszelkie konieczne środki w zakresie 
rozdzielania i przydzielania częstotliwości 
radiowych mające na celu zapewnienie, 
aby żadne inne państwo członkowskie nie 
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pasma na swoim terytorium zgodnie z 
prawodawstwem Unii.

miało trudności w zezwalaniu na 
korzystanie z danego zharmonizowanego 
pasma bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z 
prawodawstwem Unii.

Or. en

Poprawka 541
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie współpracują w 
zakresie transgranicznej koordynacji 
wykorzystania widma radiowego w celu 
zapewnienia zgodności z ust. 1 oraz w celu 
zapewnienia wszystkim państwom 
członkowskim równego dostępu do widma 
radiowego.

2. W celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania jednolitego rynku oraz 
wdrożenia przepisów ujętych w niniejszym 
rozporządzeniu państwa członkowskie 
współpracują w zakresie transgranicznej 
koordynacji wykorzystania widma 
radiowego w celu zapewnienia zgodności z 
ust. 1 oraz w celu zapewnienia wszystkim 
państwom członkowskim równego dostępu 
do widma radiowego.

Or. en

Poprawka 542
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde z zainteresowanych państw 
członkowskich może zwrócić się do 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
o dobre usługi mające na celu zapewnienie 
temu państwu lub każdemu innemu 
państwu członkowskiemu pomocy w 
spełnieniu wymogów niniejszego artykułu.

Każde z zainteresowanych państw 
członkowskich może zwrócić się do 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
o dobre usługi mające na celu zapewnienie 
temu państwu lub każdemu innemu 
państwu członkowskiemu pomocy w 
spełnieniu wymogów ust. 1 i 2 niniejszego 
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artykułu.

Or. en

Poprawka 543
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć środki wykonawcze 
w celu zagwarantowania, że efekty 
koordynacji są zgodne z wymogiem 
zapewnienia odpowiednim państwom 
członkowskim równego dostępu do widma 
radiowego, w celu usunięcia wszelkich 
praktycznych niespójności między różnymi 
efektami koordynacji między 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi, lub w celu zapewnienia 
stosowania skoordynowanych rozwiązań 
na gruncie prawa Unii. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

skreślony

Or. ro

Poprawka 544
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślona

Or. en
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Poprawka 545
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski produkt wirtualnego dostępu
szerokopasmowego

Wysokiej jakości produkty dostępu przy 
świadczeniu biznesowych usług łączności 
na poziomie ogólnoeuropejskim

Or. en

Poprawka 546
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązkowe dostarczanie produktu 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego
zgodnie z art. 8 i 12 dyrektywy 
2002/19/WE uznawane jest za 
dostarczanie europejskiego produktu 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego, 
jeżeli jest on dostarczany zgodnie z 
minimalnymi parametrami 
wyszczególnionymi w jednej z ofert 
określonych w załączniku I oraz spełnia 
łącznie następujące wymagania 
materialne:

1. Dostawcy usług łączności 
elektronicznej wskazani zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), jako mający znaczącą pozycję 
rynkową na danym rynku hurtowego 
świadczenia wysokiej jakości usług 
łączności elektronicznej zapewniają 
opublikowanie hurtowej oferty ramowej 
zawierającej co najmniej elementy 
wymienione w załączniku I.

Or. en

Poprawka 547
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązkowe dostarczanie produktu 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego 
zgodnie z art. 8 i 12 dyrektywy 
2002/19/WE uznawane jest za 
dostarczanie europejskiego produktu 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego, 
jeżeli jest on dostarczany zgodnie z 
minimalnymi parametrami 
wyszczególnionymi w jednej z ofert 
określonych w załączniku I oraz spełnia
łącznie następujące wymagania materialne:

1. Jeśli przedsiębiorstwa zostaną 
określone jako posiadające znaczącą 
pozycję rynkową na określonym danym 
rynku i jeśli zobowiązania dostępu są 
ustalone zgodnie z art. 8 i 12 dyrektywy 
2002/19/WE, oferują one produkty 
hurtowego dostępu spełniające co 
najmniej parametry określone w 
załączniku I, bez uszczerbku dla nałożenia 
zobowiązań fizycznego dostępu oraz
spełniające łącznie następujące wymagania 
materialne:

Or. en

Poprawka 548
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) może być oferowany jako produkt 
wysokiej jakości w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 549
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) maksymalny poziom interoperacyjności 
sieci i usług oraz niedyskryminacyjne 
zarządzanie siecią między operatorami, 
odpowiednio do topologii sieci;

skreślona
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Or. en

Poprawka 550
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zdolność do obsługi użytkowników 
końcowych na konkurencyjnych 
warunkach;

skreślona

Or. en

Poprawka 551
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność kosztowa, przy 
uwzględnieniu możliwości wdrożenia w 
ramach istniejących i nowo budowanych 
sieci oraz możliwości współistnienia z 
innymi produktami dostępowymi, które 
mogą być dostarczane w ramach tej samej 
infrastruktury sieciowej;

skreślona

Or. en

Poprawka 552
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) skuteczność operacyjna, w skreślona
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szczególności jeżeli chodzi o możliwie 
największe zmniejszenie barier dla 
wdrażania oraz kosztów wdrażania dla 
dostawców wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego oraz podmiotów 
ubiegających się o wirtualny dostęp 
szerokopasmowy;

Or. en

Poprawka 553
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przestrzeganie przepisów o ochronie 
prywatności, danych osobowych, 
bezpieczeństwa i integralności sieci oraz 
przejrzystości, zgodnie z prawem unijnym.

skreślona

Or. en

Poprawka 554
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Poza sytuacją, gdy jest to obiektywnie 
uzasadnione w świetle obowiązujących 
warunków konkurencji na danym 
hurtowym rynku związanym z dostępem 
biznesowym, opłaty za nowoczesne 
dzierżawione interfejsy łączy, jak 
określono w załączniku I część 3, są 
kosztowo efektywne.

Or. en
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Poprawka 555
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 32, aby dostosowywać 
załącznik I do zmian na rynku i postępu 
technologicznego, jak również w dalszym 
ciągu spełniać wymagania materialne 
wyszczególnione w ust. 1.

2. Komisja, po konsultacji z BEREC, jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
wykonawczych, aby dostosowywać 
załącznik I do zmian na rynku i postępu 
technologicznego.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą określoną w 
art. 33.

Or. en

Poprawka 556
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 557
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny, który 
uprzednio nałożył na operatora, zgodnie z 
art. 8 i 12 dyrektywy 2002/19/WE, 
jakikolwiek obowiązek zapewnienia 

Krajowy organ regulacyjny, który 
uprzednio nałożył na operatora, zgodnie z 
art. 8 i 12 dyrektywy 2002/19/WE, 
jakikolwiek obowiązek zapewnienia 
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hurtowego dostępu do sieci nowej 
generacji, ocenia, czy zamiast tego
właściwe i proporcjonalne byłoby 
nałożenie obowiązku dostarczania 
europejskiego produktu wirtualnego 
dostępu szerokopasmowego, który 
zapewnia co najmniej równorzędne funkcje 
w stosunku do wymaganego obecnie 
hurtowego produktu dostępowego.

hurtowego dostępu do sieci nowej 
generacji, ocenia, czy właściwe i 
proporcjonalne byłoby nałożenie 
dodatkowo obowiązku dostarczania 
europejskiego produktu wirtualnego 
dostępu szerokopasmowego, który 
zapewnia co najmniej równorzędne funkcje 
w stosunku do wymaganego obecnie 
hurtowego produktu dostępowego.

Or. en

Poprawka 558
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceniając, na mocy ust. 1, 2 lub 3, czy 
nałożyć obowiązek zapewnienia 
europejskiego produktu wirtualnego 
dostępu szerokopasmowego zamiast 
innych możliwych produktów dostępu 
hurtowego, krajowy organ regulacyjny 
uwzględnia wartość ustanowienia spójnych 
ram regulacyjnych na całym terytorium 
Unii w zakresie środków hurtowego 
dostępu, obecny i perspektywiczny stan 
konkurencji infrastrukturalnej oraz zmiany 
warunków rynkowych w kierunku 
tworzenia konkurencyjnych sieci nowej 
generacji, inwestycje poczynione 
odpowiednio przez operatora uznawanego 
za posiadającego znaczącą pozycję 
rynkową oraz podmioty ubiegające się o 
dostęp, jak również okres amortyzacji 
takich inwestycji.

Oceniając, na mocy ust. 1, 2 lub 3, czy 
nałożyć obowiązek zapewnienia 
europejskiego produktu wirtualnego 
dostępu szerokopasmowego zamiast 
innych możliwych produktów dostępu 
hurtowego, krajowy organ regulacyjny 
uwzględnia wartość ustanowienia spójnych 
ram regulacyjnych na całym terytorium 
Unii w zakresie środków hurtowego 
dostępu, obecny i perspektywiczny stan 
konkurencji infrastrukturalnej oraz zmiany 
warunków rynkowych w kierunku 
tworzenia konkurencyjnych sieci nowej 
generacji, inwestycje poczynione 
odpowiednio przez operatora uznawanego 
za posiadającego znaczącą pozycję 
rynkową oraz podmioty ubiegające się o 
dostęp, jak również okres amortyzacji 
takich inwestycji. Europejskie produkty 
wirtualnego dostępu szerokopasmowego 
nie mają jednak pierwszeństwa, jeśli 
dostępny jest fizyczny uwolniony dostęp.

Or. en
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Poprawka 559
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 560
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 561
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 562
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 563
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. de

Poprawka 564
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki dotyczące europejskich produktów 
dostępu

Środki dotyczące wysokiej jakości 
produktów dostępu przy świadczeniu usług 
komunikacji biznesowej na poziomie 
ogólnoeuropejskim

Or. en

Poprawka 565
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja 1. Do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja 
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przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające 
jednolite reguły techniczne i 
metodologiczne w zakresie wdrażania 
europejskiego produktu wirtualnego 
dostępu szerokopasmowego w rozumieniu 
art. 17 i załącznika I pkt 1, zgodnie z 
określonymi tam kryteriami i 
parametrami, w celu zagwarantowania 
równorzędnych funkcji takich produktów 
wirtualnego hurtowego dostępu dla sieci 
nowej generacji w porównaniu z fizycznie 
uwolnionym produktem dostępu.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające 
jednolite zasady definiowania i 
analizowania hurtowych rynków dostawy 
wysokiej jakości łączności elektronicznej 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa), a także spójne 
specyfikacje środków naprawczych 
spełniających biznesowe potrzeby na 
takich rynkach zgodnie z załącznikiem I. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 566
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 567
Marietje Schaake
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 568
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zharmonizowane prawa użytkowników
końcowych

Prawa użytkowników do otwartego 
dostępu do internetu 

Or. en

Poprawka 569
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy publiczne nie mogą ograniczać 
swobodnego korzystania przez 
użytkowników końcowych z publicznych 
sieci łączności elektronicznej lub 
powszechnie dostępnych usług łączności 

1. Swobody cyfrowe idą w parze z 
handlem transgranicznym, aby tworzyć i 
optymalizować biznesowe możliwości na 
rzecz europejskich firm i ochrony 
konsumentów w globalnej gospodarce 
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elektronicznej dostarczanych przez 
przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim.

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dokumentem roboczym dialogu transatlantyckiego „Zagadnienia 
cyberbezpieczeństwa i internetu – ustanowienie ram dla działań transatlantyckich”.

Poprawka 570
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 571
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wobec 

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

użytkowników końcowych żadnych 
dyskryminacyjnych wymogów ani 
warunków w zakresie dostępu lub 
korzystania, ze względu na ich 
obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, 
chyba że różnice te są obiektywnie 
uzasadnione. Nieograniczony dostęp do 
otwartego internetu i swobodny przepływ 
informacji oraz powiązane usługi są 
gwarantowane zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem. 

Or. en

Poprawka 572
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 573
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 

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

Or. en

Poprawka 574
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en
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Uzasadnienie

Rynek połączeń międzynarodowych jest zderegulowany od 2007 r., ponieważ już wtedy był 
uważany za konkurencyjny. Od tego czasu rynek stał się jeszcze bardziej konkurencyjny z 
pakietami minut, stałymi stawkami oraz wirtualnymi operatorami sieci komórkowych 
proponującymi alternatywne oferty telefonii internetowej VoIP, jak np. Skype, umożliwiając 
nawet darmowe połączenia na całym świecie. Nie wydaje się zatem zasadne regulowanie tego 
rynku.

Poprawka 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Fakturowanie dokonywane będzie 
zarówno w walucie państwa 
członkowskiego użytkownika końcowego, 
jak i w euro w celu zapewnienia 
przejrzystości oraz ułatwienia porównania 
opłat.

Or. ro

Poprawka 578
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC 
przyjmie wspólną wartość dla każdej 
stawki za zakańczanie połączeń w sieciach 
stacjonarnych i ruchomych obliczoną 
zgodnie z końcową wersją zalecenia 
C(2009) 3359 z dnia 7 maja 2009 r. w 
sprawie uregulowań dotyczących stawek 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
stacjonarnych i ruchomych w UE.
Do dnia 30 czerwca 2015 r. wszystkie 
krajowe organy regulacyjne 
zagwarantują, że operatorzy wyznaczeni 
przez nie w wyniku analizy rynku 
przeprowadzonej zgodnie z dyrektywą 
2009/140/WE ze względu na ich znaczącą 
pozycję rynkową na rynkach hurtowego 
zakańczania połączeń głosowych w 
poszczególnych publicznych sieciach 
telefonicznych, ustanowią stawki za 
zakańczanie połączeń wyznaczone przez 
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BEREC zgodnie z niniejszym akapitem.

Or. en

Poprawka 579
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Otwarty dostęp do internetu, usługi 
specjalistyczne i prawidłowe, odpowiednio 
uzasadnione zarządzanie strumieniami 
danych

Or. de

Poprawka 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Otwarty dostęp do internetu, usługi 
specjalistyczne oraz rozsądne zarządzanie 
ruchem

Or. en

Poprawka 581
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Użytkownicy mają swobodę w 
uzyskiwaniu dostępu do informacji i treści 

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

oraz rozpowszechniania ich, a także 
korzystania z wybranych aplikacji i usług, 
niezależnie od ich pochodzenia i 
przeznaczenia, w ramach uzyskanego 
dostępu do internetu.

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
mogą ograniczać ani uniemożliwiać 
korzystania przez użytkowników 
końcowych z jakichkolwiek urządzeń 
końcowych na potrzeby dostępu do 
informacji i treści oraz ich 
rozpowszechniania za pomocą ich usługi 
dostępu do internetu. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla praw państw 
członkowskich w zakresie przyznawania 
indywidualnych praw użytkowania na 
mocy art. 5 dyrektywy 2002/20/WE.
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności zapewniają użytkownikom 
końcowym możliwość korzystania 
z dowolnej aplikacji wykorzystującej 
funkcję łączności elektronicznej internetu 
bez żadnej formy ograniczenia 
wymienianych treści, z wyjątkiem 
okoliczności uzasadnionych rozsądnymi 
środkami zarządzania ruchem lub 
wykonywaniem orzeczenia sądowego.

Or. en

Poprawka 582
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 583
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Aby zagwarantować prawdziwą wolność 
wyboru użytkowników, dostawcy usług 
internetowych nie dyskryminują, nie 
ograniczają ani nie zakłócają przepływu 
ruchu internetowego.

Or. en

Poprawka 584
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Użytkownicy mają swobodę w 
uzyskiwaniu dostępu do informacji i treści 
oraz rozpowszechniania ich, a także 

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

z wybranych aplikacji i usług i 
dostarczania ich oraz korzystania z 
wybranych urządzeń, w ramach 
uzyskanego dostępu do internetu.

Dostawcy usług internetowych nie 
dyskryminują, ograniczają lub zakłócają 
przepływu ruchu internetowego.

Or. en

Poprawka 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 586
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy mają prawo do uzyskania
dostępu do informacji i treści oraz 
rozpowszechniania ich, a także korzystania 
z wybranych aplikacji i usług lub urządzeń
w ramach uzyskanego dostępu do 
internetu, zgodnie z zasadą neutralności 
sieci.

Or. en

Poprawka 588
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 589
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana tego zapisu jest niejasna. Użytkownicy mogą oczywiście swobodnie zawierać 
umowy. Co więcej, kwestie ilości danych, prędkości czy np. szczegóły jakości usług zależą 
jedynie od oferty i podaży i nie wymagają regulacji.

Poprawka 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy końcowi mogą zawierać z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości. Dostawcy usług dostępu do 
internetu reklamują gwarantowaną 
minimalną ilość danych oraz prędkość, a 
nie maksymalną prędkość.

Or. en

Poprawka 591
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 592
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy końcowi mogą zawierać z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości. Po uzyskaniu stosownych 
informacji użytkownicy udzielają 
wyraźnej zgody na zawarcie umów. 
Zgodnie z takimi umowami użytkownicy 
końcowi mogą korzystać z wszelkich ofert 
dostawców treści internetowych, aplikacji i 
usług.

Or. es

Poprawka 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Biorąc pod uwagę zasadę neutralności 
sieci, użytkownicy końcowi mogą zawierać 
z dostawcami usług dostępu do internetu 
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oraz, zgodnie z takimi umowami 
dotyczącymi ilości danych, korzystać z 
wszelkich ofert dostawców treści 
internetowych, aplikacji i usług.

umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości, korzystać z nich swobodnie i 
wyraźnie wyrażać swoją świadomą zgodę
oraz korzystać z wszelkich ofert 
dostawców treści internetowych, aplikacji i 
usług.

Or. en

Poprawka 594
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Pod warunkiem swobodnego wyrażenia 
swojej wyraźnej, konkretnej i świadomej 
zgody, użytkownicy końcowi mogą 
zawierać z dostawcami usług dostępu do 
internetu umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości oraz korzystać z wszelkich ofert 
dostawców treści internetowych, aplikacji i 
usług.

Or. en

Poprawka 595
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Pod warunkiem swobodnego wyrażenia 
swojej wyraźnej, konkretnej i świadomej 
zgody, użytkownicy końcowi mogą 
zawierać z dostawcami usług dostępu do 
internetu umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości oraz korzystać z wszelkich ofert 
dostawców treści internetowych, aplikacji i 
usług.
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Or. en

Poprawka 596
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 597
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 598
Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku umów dotyczących ilości 
danych i prędkości określone treści, 
usługi lub aplikacje nie mogą być 
wyliczane na podstawie wykorzystanych 
ilości ani zostać wyłączone ani 
zredukowane po wykorzystaniu 
uzgodnionej ilości danych.

Or. de

Poprawka 599
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszelkie ograniczenia dostępu do sieci 
łączności elektronicznej, treści, aplikacji, 
usług lub obsługi po stronie dostawcy, 
które wynikają ze stosowania przez 
użytkownika urządzenia końcowego 
niewyprodukowanego lub niezalecanego 
przez dostawcę, są niedopuszczalne.

Or. de

Poprawka 600
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Użytkownicy końcowi mają również 
swobodę zawierania z dostawcami 
łączności elektronicznej dla ludności lub
dostawcami treści, aplikacji i usług umów 

Dostawcy usług łączności elektronicznej
lub dostawcy treści, aplikacji i usług mogą 
oferować specjalistyczne usługi o 
podwyższonej jakości usług oprócz usług 
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dotyczących świadczenia usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości.

dostępu do internetu, pod warunkiem że 
takie oferty nie pogarszają usług dostępu 
do internetu, ich funkcjonowania, 
przystępności lub jakości.
Korzystanie przez użytkowników 
końcowych, aplikacje oraz dostawców 
usług handlowych powinno odbywać się 
zatem na zasadzie dobrowolności i 
niedyskryminowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze wnioski BEREC, iż tam, gdzie to możliwe, powinna przeważać kontrola po 
stronie użytkownika, rozporządzenie musi wyjaśniać, że użytkownicy końcowi i aplikacje oraz 
dostawcy usług komercyjnych nie stykają się z nieoptymalnymi warunkami oraz jakością 
dostępu do internet, w wyniku czego muszą podpisać umowę na usługi specjalistyczne. 
Korzystanie z usług specjalistycznych ma być zatem w pełni dobrowolne.

Poprawka 601
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcy treści, aplikacji i 
usług mogą oferować ograniczonej liczbie 
użytkowników na zasadach 
kontrolowanego dostępu usługi 
specjalistyczne za pośrednictwem 
zamkniętej sieci łączności elektronicznej. 
Usługi specjalistyczne nie mogą być 
wprowadzane do obrotu ani użytkowane 
jako substytut usług internetowych, ani 
być identyczne z treściami, aplikacjami 
lub usługami oferowanymi w ramach 
otwartego dostępu do internetu.

Or. de
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Poprawka 602
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oraz dostawcy treści, aplikacji i 
usług mają swobodę świadczenia 
użytkownikom końcowym usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości, 
których świadczenie nie wpływa 
negatywnie regularnie lub stale na ogólną 
jakość usług dostępu do internetu. 
Krajowe organy regulacyjne gwarantują, 
że użytkownicy końcowi mogą swobodnie 
korzystać z tych specjalistycznych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana porządkująca elementy w logicznej kolejności, tj. najpierw dostawcy mają swobodę
oferowania specjalistycznych usług i, jeśli to zrobią, następnie użytkownicy mogą z nich 
swobodnie korzystać. Nie jest ważne, że użytkownicy mają swobodę korzystania z tych usług –
mieliby ją nawet bez tego przepisu. Należy raczej podkreślić, że prawa te powinny być 
egzekwowane przez organy regulacyjne.

Poprawka 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy końcowi mają również 
swobodę zawierania z dostawcami 
łączności elektronicznej dla ludności lub 
dostawcami treści, aplikacji i usług umów 
dotyczących świadczenia usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości. 
Gdy takie umowy zostaną zawarte z 
dostawcą usług dostępu do internetu, 
dostawca ten gwarantuje, że podwyższona 
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jakość usług nie pogarsza 
funkcjonowania, przystępności lub jakości 
usług dostępu do internetu, zgodnie z 
zasadą neutralności sieci.

Or. en

Poprawka 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Dostawcy łączności elektronicznej dla 
użytkowników końcowych nie 
dyskryminują treści, usług lub aplikacji z 
innych źródeł, które są konkurencyjne 
względem ich własnych specjalistycznych 
usług.

Or. en

Poprawka 605
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Użytkownicy końcowi mają również 
swobodę zawierania z dostawcami 
łączności elektronicznej dla ludności lub 

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

dostawcami treści, aplikacji i usług umów 
dotyczących świadczenia usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości, 
pod warunkiem że nie będzie to miało 
negatywnego wpływu na ogólny poziom 
jakości dostępu do internetu, z wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji awaryjnej lub 
rzeczywistej, uzasadnionej konieczności.

Or. it

Poprawka 606
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy końcowi mają również 
swobodę dostępu do usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości.

Or. en

Poprawka 607
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 608
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 609
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en



PE526.176v01-00 74/221 AM\1013978PL.doc

PL

Uzasadnienie

Tak jak przy poprzednich zapisach, wartość dodana pierwszego zdania jest niejasna, gdyż 
dostawcy i tak mają swobodę przy wzajemnym zawierania umów na usługi specjalistyczne. 
Istotny zapis o niezakłócaniu ogólnych usług dostępu do internetu został zawarty w poprawce 
do poprzedniego ustępu.

Poprawka 610
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji i 
usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy w 
celu przekazywania określonych umownie 
ilości danych lub ruchu, jako usług 
specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał. Dostawcy łączności 
elektronicznej podejmują niezbędne 
działania, aby zagwarantować, że efekt 
świadczenia specjalistycznych usług
poprzez ich sieć jest zawsze przejrzysty i 
nie wpływa negatywnie na ogólną jakość
usług dostępu do internetu pod względem 
funkcjonowania, przystępności i 
dostępności. W tym względzie powinni 
utrzymać usługi dostępu do internetu o 
wystarczającym potencjale i jakości, aby 
bez przeciążeń zapewnić reklamowane 
prędkości internetu oferowane 
użytkownikom końcowym.
Aby organy regulacyjne mogły ocenić taki 
potencjalny negatywny wpływ, dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności na 
prośbę udostępniają dokładne informacje 
wyjaśniające, jak potencjały są 
przydzielane do dwóch typów usług oraz, 
jeśli to konieczne, dostarczają 
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uzasadnienie dotyczące wdrożonych 
środków zapobiegających pogorszeniu 
usług dostępu do internet przez usługi 
specjalistyczne. 

Or. en

Poprawka 611
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli takiego rodzaju umowy są 
zawierane z dostawcą usług dostępu do 
internetu, dostawca zapewnia to, że 
wyższa jakość usług nie pogarsza ogólnej 
jakości usług dostępu do internetu. 
Dostawcy usług specjalistycznych, którzy 
jednocześnie są operatorami sieci lub 
dostawcami usług dostępu do internetu, 
nie mogą dyskryminować dostawców, 
którzy zdani są na usługi transmisji 
danych świadczonych przez operatorów 
sieci, i są zobowiązani do rozliczania usług
transmisji danych w sposób przejrzysty i 
po cenach rynkowych.

Or. de

Poprawka 612
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji 
i usług oraz dostawcy łączności 

Świadczenie usług specjalistycznych nie 
może pogarszać jakości usług dostępu do 
internetu. Ponadto nie może mieć 
negatywnego wpływu na istniejące, 
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elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy 
w celu przekazywania określonych 
umownie ilości danych lub ruchu, jako 
usług specjalistycznych mających 
określoną jakość świadczenia usługi lub 
specjalny potencjał. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może 
regularnie lub stale negatywnie wpływać 
na ogólną jakość usług dostępu do 
internetu.

ogólnie przyjęte standardy techniczne i 
dalsze ich opracowywanie. Świadczenie 
usług specjalistycznych jest dopuszczalne 
wyłącznie wtedy, gdy istnieje do tego 
namacalna techniczna lub rzeczowa 
konieczność, wykraczająca poza interesy 
własne natury gospodarczej, oferowania 
pewnych aplikacji w czasie rzeczywistym 
lub na szczególnym poziomie jakości. 

Or. de

Poprawka 613
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług łączności elektronicznej 
lub dostawcy treści, aplikacji i usług mogą
oferować usługi specjalistyczne 
użytkownikom końcowym pod 
warunkiem, że są one oferowane oprócz 
usługi otwartego dostępu do internet na 
poziomie jakości odzwierciedlającym 
postęp techniczny oraz, że nie wpływają 
negatywnie na funkcjonowanie, 
przystępność lub jakość usług otwartego 
dostępu do internetu. Usługi 
specjalistyczne są oferowane tylko, jeśli 
potencjał sieci jest wystarczający do 
świadczenia takich usług oprócz 
otwartego dostępu do internetu. 
Korzystanie przez użytkowników 
końcowych lub dostawców treści i 
aplikacji z ofert handlowych w celu 
wsparcia wykorzystywanych usług 
powinno odbywać się tylko na zasadach 
dobrowolności i niedyskryminowania.

Or. en
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Poprawka 614
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług łączności elektronicznej 
lub dostawcy treści, aplikacji i usług mogą 
oferować specjalistyczne usługi pod 
warunkiem, że takie oferty są świadczone 
oprócz usług dostępu do internetu i że nie 
szkodzą materialnie ich przystępności i 
jakości. 

Or. en

Poprawka 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji i 
usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy w 
celu przekazywania określonych umownie 
ilości danych lub ruchu w ramach 
zamkniętej sieci łączności elektronicznej, 
jako usług specjalistycznych mających 
określoną jakość świadczenia usługi lub 
specjalny potencjał, które pod względem 
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negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu. 

funkcjonalności nie są identyczne z 
dostępnymi dla ludności usługami dostępu 
do internetu. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może 
negatywnie wpływać na jakość usług 
dostępu do internetu. Gdy potencjał sieci 
jest dzielony między usługi dostępu do 
internetu a specjalistyczne usługi, 
dostawca tych usług publikuje jasne i 
jednoznaczne kryteria przypisywania 
przepustowości sieci. 

Or. en

Poprawka 616
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji i 
usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy w 
celu przekazywania określonych umownie 
ilości danych lub ruchu, jako usług 
specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał. Świadczenie specjalistycznych 
usług nie może regularnie lub stale 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług dostępu do internetu. Korzystanie 
przez użytkowników końcowych lub 
dostawców treści, aplikacji i usług z ofert 
handlowych specjalistycznych usług ma 
odbywać się na zasadach dobrowolności i 
niedyskryminowania.

Or. en
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Poprawka 617
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 618
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 619
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 620
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji 
i usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy 
w celu przekazywania określonych 

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

umownie ilości danych lub ruchu, jako 
usług specjalistycznych mających 
określoną jakość świadczenia usługi lub 
specjalny potencjał. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może 
negatywnie wpływać na jakość usług 
dostępu do internetu.

Or. fr

Poprawka 621
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 622
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 623
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zintegrowani pionowo dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności w 
żaden sposób nie dyskryminują ruchu 
wytwarzanego przez dostawców treści, 
aplikacji i usług oferujących treści, usługi 
lub aplikacje konkurencyjne w stosunku 
do ich własnych usług lub usług 
świadczonych w ramach porozumień na 
wyłączność.

Or. fr

Poprawka 624
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wraz ze wprowadzeniem przepisu prawnego jako podstawy zarządzania ruchem dałoby to 
zielone światło dla dyskryminowania, degradowania lub blokowania każdej treści uważanej 
za niezgodną z prawem według unijnego lub krajowego ustawodawstwa. Takie środki 
mogłyby w niewspółmierny sposób naruszyć prawa użytkowników końcowych do poufności 
komunikacji, prywatności i ochrony danych. 

Poprawka 626
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 627
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Użytkownicy końcowi, a także dostawcy 
treści, aplikacji i usług, w tym przemysł 
mediów i kultury, a także rządy wszystkich 
szczebli, otrzymują kompletne informacje 
zgodnie z art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 3 i art. 
21a dyrektywy 2002/22/WE, w tym 
informacje o wszelkich zastosowanych 
rozsądnych środkach zarządzania 
ruchem, które mogłyby wpłynąć na dostęp 
do informacji, treści, aplikacji i usług oraz 
ich rozpowszechnianie, jak określono w 
ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 628
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 629
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 

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

lub inne wpływanie na przepływ ruchu 
internetowego, z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to niezbędne do stosowania 
rozsądnych środków zarządzania ruchem
lub wykonania orzeczenia sądowego.
Środki zarządzania ruchem uważa się za 
rozsądne, gdy wprowadza się je, aby 
skuteczniej zarządzać ruchem w sieci, aby 
zachować integralność i bezpieczeństwo 
sieci oraz skuteczniej zarządzać ruchem w 
sieci w widocznych punktowych 
przypadkach dużego przeciążenia, pod 
warunkiem że równorzędne rodzaje ruchu 
traktuje się jednakowo. Należy wykazać, 
że środki te są zgodne z ogólnymi 
kryteriami stosowności, 
proporcjonalności, skuteczności, braku 
dyskryminacji między stronami oraz 
przejrzystości oraz, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami obejmują
m.in. ochronę prywatności i danych. 
Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, 
które są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Poprawka 630
Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają praw przewidzianych w ust. 1., 
w szczególności poprzez:

a) usuwanie, blokowanie, spowalnianie, 
obniżanie jakości lub dyskryminowanie 
określonych treści, aplikacji, usług, 
urządzeń końcowych lub poszczególnych 
ich rodzajów,

b) nadawanie priorytetu określonym 
treściom, aplikacjom, usługom, 
urządzeniom końcowym lub 
poszczególnym ich rodzajom, lub
c) odrębne porozumienia cenowe z 
odbiorcami końcowymi, w wyniku których 
dostęp do określonych treści, aplikacji,
usług lub urządzeń końcowych będzie 
postrzegany jako nieopłacalny 
ekonomicznie,
z wyjątkiem przypadków, gdy wymagane 
jest stosowanie uzasadnionych i 
rozsądnych środków zarządzania 
strumieniami danych. Środki takie muszą 
być przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne i niezbędne.

Or. de
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Poprawka 631
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają swobody 
przewidzianej w ust. 1 poprzez
ograniczenie lub zakłócenie przepływu 
danych internetowych, np. blokowanie, 
spowalnianie, pogorszenie jakości lub 
dyskryminowanie, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to niezbędne do 
stosowania rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Rozsądne środki 
zarządzania ruchem nie powinny być 
stosowane w sposób ukierunkowany na 
treści lub aplikacje określonych 
dostawców ani ich osłabiać. Rozsądne 
środki zarządzania ruchem muszą być
przejrzyste, niedyskryminacyjne i
proporcjonalne oraz obejmować m.in. 
przetwarzanie danych, do:

Or. de

Poprawka 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają swobody 
przewidzianej w ust. 1 poprzez 
blokowanie, opóźnianie, obniżanie jakości 
lub dyskryminowanie określonych treści, 
aplikacji lub usług albo szczególnych ich 

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają swobody przewidzianej w ust. 
1 poprzez blokowanie, opóźnianie, 
obniżanie jakości lub dyskryminowanie, 
ograniczanie określonych treści, aplikacji 
lub usług albo szczególnych ich rodzajów, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
niezbędne do stosowania rozsądnych 
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rodzajów, z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to niezbędne do stosowania rozsądnych 
środków zarządzania ruchem. Rozsądne
środki zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
niezbędne do:

środków zarządzania ruchem lub 
wykonania orzeczenia sądowego. Środki 
zarządzania ruchem uznaje się za 
rozsądne, jeśli są wprowadzane w celu 
skuteczniejszego zarządzania ruchem w 
sieci, żeby zachować integralność i 
bezpieczeństwo sieci i skuteczniej 
zarządzać ruchem w sieci w widocznych 
punktowych przypadkach dużego 
przeciążenia, pod warunkiem że 
równorzędne rodzaje ruchu traktuje się 
jednakowo. Środki te są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług dostępu do internetu 
traktują cały ruch internetowy zgodnie z 
zasadą neutralności sieci, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to niezbędne do 
stosowania rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Rozsądne środki 
zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne,
objęte jasnymi, zrozumiałymi i dostępnymi 
mechanizmami naprawczymi i niezbędne 
do:

Or. en

Poprawka 634
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Należy wykazać, że środki te są zgodne z
ogólnymi kryteriami stosowności, 
proporcjonalności, skuteczności, braku 
dyskryminacji między stronami oraz 
przejrzystości oraz, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, obejmują 
m.in. ochronę prywatności i danych. 
Rozsądne środki zarządzania ruchem są 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne i niezbędne do:

Or. en

Poprawka 635
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają swobody 
przewidzianej w ust. 1 poprzez 
blokowanie, opóźnianie, obniżanie jakości 

Dostawcy usług dostępu do internetu nie
blokują, nie spowalniają i nie 
dyskryminują określonych treści, aplikacji 
lub usług albo szczególnych ich rodzajów, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
niezbędne do stosowania rozsądnych 
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lub dyskryminowanie określonych treści, 
aplikacji lub usług albo szczególnych ich 
rodzajów, z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to niezbędne do stosowania rozsądnych 
środków zarządzania ruchem. Rozsądne 
środki zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
niezbędne do:

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

Or. fr

Poprawka 636
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają swobody 
przewidzianej w ust. 1 poprzez 
blokowanie, opóźnianie, obniżanie jakości 
lub dyskryminowanie określonych treści, 
aplikacji lub usług albo szczególnych ich 
rodzajów, z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to niezbędne do stosowania rozsądnych 
środków zarządzania ruchem. Co więcej, 
środków zarządzania ruchem nie stosuje 
się w sposób dyskryminacyjny wobec 
usług konkurencyjnych w stosunku do 
tych oferowanych przez dostawcę dostępu 
do internetu.
Rozsądne środki zarządzania ruchem są 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 637
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 638
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają prawa przewidzianego w ust. 1 
poprzez blokowanie, opóźnianie, obniżanie 
jakości, zmienianie lub dyskryminowanie 
określonych treści, aplikacji lub usług albo 
szczególnych ich rodzajów, z wyjątkiem 
niektórych wyjątkowych przypadków, gdy 
jest to niezbędne do stosowania rozsądnych 
środków zarządzania ruchem. Rozsądne 
środki zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne oraz ściśle
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środki zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
niezbędne do:

proporcjonalne i niezbędne do:

Or. en

Poprawka 639
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają prawa przewidzianego w ust. 1 
poprzez blokowanie, opóźnianie, obniżanie 
jakości lub dyskryminowanie określonych 
treści, aplikacji lub usług albo 
szczególnych ich rodzajów, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to niezbędne do 
stosowania rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Rozsądne środki 
zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
niezbędne do:

Or. en

Poprawka 640
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach umownie uzgodnionych ilości 
danych lub prędkości w usługach dostępu 
do internetu dostawcy usług dostępu do 
internetu nie ograniczają swobody 
przewidzianej w ust. 1 poprzez 
blokowanie, opóźnianie, obniżanie jakości 

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

lub dyskryminowanie określonych treści, 
aplikacji lub usług albo szczególnych ich 
rodzajów, z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to niezbędne do stosowania rozsądnych 
środków zarządzania ruchem. Rozsądne 
środki zarządzania ruchem są przejrzyste, 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
skuteczne. Rozsądne zarządzanie ruchem 
obejmuje przetwarzanie danych do:

Or. en

Poprawka 641
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Prostsze stworzenie i rozpoczęcie listy przyczyn zarządzania ruchem. Nie można przewidzieć,
czy w przyszłości zajdzie potrzeba zarządzania ruchem w innych sytuacjach. Ponieważ w 
niniejszym rozporządzeniu utworzono wiele poziomów zabezpieczających dotyczących 
zarządzania ruchem, utworzenie otwartej listy nie wydaje się zostawiać miejsca na nadużycia. 
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Poprawka 642
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 643
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 644
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z nowym art. 23 ust. 5 akapit pierwszy – wprowadzenie.

Poprawka 646
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie orzeczenia sądu;

Or. en

Uzasadnienie

Środek zarządzania ruchem nie może skutkować odpowiedzialnością dostawcy łączności 
elektronicznej, który nie ma kwalifikacji ani nie jest uprawniony do wprowadzenia w życie 
przepisu ustawy czy zapobieżenia poważnym przestępstwom lub przeciwdziałania im. 
Powinien wykonywać to sędzia, aby zagwarantować praworządność. 

Poprawka 647
Françoise Castex
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie orzeczenia sądu;

Or. en

Poprawka 648
Marietje Schaake

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu;

Or. en

Poprawka 649
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że dla każdego z takich środków wymaga się podstawy prawnej lub 
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orzeczenia sądu.

Poprawka 650
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 651
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Tekst proponowany przez Komisję
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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końcowych użytkowników końcowych;

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z art. 23 ust. 5 akapit pierwszy – wprowadzenie. 

Poprawka 653
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 654
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 655
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 656
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 657
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Poprawka 658
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z art. 23 ust. 5 akapit pierwszy – wprowadzenie.

Poprawka 660
Jean-Pierre Audy

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



AM\1013978PL.doc 101/221 PE526.176v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapobieżenia przekazywaniu 
niezamówionych informacji 
użytkownikom końcowym;

Or. en

Poprawka 661
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapobieżenia przekazywaniu 
niezamówionych informacji 
użytkownikom końcowym;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólną praktyką dostawcy filtrują spam. W praktyce niemożliwe jest wymaganie 
wyraźnej zgody użytkowników indywidualnych. 

Poprawka 662
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapobieżenia przekazywaniu 
niezamówionych służących bezpośrednio 
celom marketingowym informacji 
użytkownikom końcowym, którzy 
wcześniej dobrowolnie wyrazili wyraźną i 
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świadomą zgodę na takie środki 
ograniczające;

Or. en

Poprawka 663
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 664
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 665
Edit Herczog

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

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

skreślona

Or. en

Poprawka 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie w związku z nowym art.23 ust. 5 akapit pierwszy – wprowadzenie.

Poprawka 667
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zmniejszenia skutków przejściowego i 
wyjątkowego przeciążenia sieci, w 
pierwszej kolejności stosując środki 
obojętne dla aplikacji, a jeśli środki te nie 
okażą się skuteczne, stosując środki do 
konkretnej aplikacji, o ile równorzędne 
rodzaje ruchu są traktowane jednakowo. 
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować neutralność sieci, dostawca usługi internetowej w pierwszej kolejności 
rozładowuje przeciążenia, gwarantując, że żadne konkretne internetowe aplikacje, treści lub 
usługi nie są dyskryminowane.

Poprawka 668
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zmniejszenia skutków przejściowego i 
wyjątkowego przeciążenia sieci, w 
pierwszej kolejności stosując środki 
obojętne dla aplikacji, a jeśli środki te nie 
okażą się skuteczne, stosując środki do 
konkretnej aplikacji, o ile równorzędne 
rodzaje ruchu są traktowane jednakowo.

Or. en

Poprawka 669
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zmniejszenia skutków przejściowego i 
wyjątkowego przeciążenia sieci, w 
pierwszej kolejności stosując środki 
obojętne dla aplikacji, a jeśli środki te nie 
okażą się skuteczne, stosując środki do 
konkretnej aplikacji, o ile równorzędne 
rodzaje ruchu są traktowane jednakowo.

Or. en
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Poprawka 670
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) b) zminimalizowania skutków 
przejściowego i wyjątkowego przeciążenia 
sieci, o ile wszelkie treści, aplikacje i 
usługi są traktowane zgodnie z zasadą 
„best effort”.

Or. de

Poprawka 671
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 672
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zminimalizowania skutków 
przejściowego lub wyjątkowego 
przeciążenia sieci, o ile równorzędne 
rodzaje ruchu są traktowane jednakowo, w 
miarę możliwości unikając stosowania 
środków dyskryminujących określone 
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aplikacje, treści, usługi lub urządzenia.

Or. es

Poprawka 673
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pierwotnym sformułowaniem dostawcy paradoksalnie mogli jedynie zmniejszać już 
występujące przeciążenie, a nie poczynić kroki, by w pierwszej kolejności mu zapobiegać. Nie 
należy wykluczać proaktywnych i zapobiegawczych środków.

Poprawka 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zminimalizowania skutków 
przejściowego lub wyjątkowego 
przeciążenia sieci, o ile cały ruch jest 
traktowany jednakowo.

Or. en

Poprawka 675
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 676
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 677
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Krajowe organy regulacyjne monitorują,
czy praktyki na ich rynkach są zgodne z
tymi kryteriami, zwłaszcza czy środki 
rozsądnego zarządzania ruchem wiążą się 
z przetwarzaniem jedynie tych danych, 
które są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie. W tym celu przede 
wszystkim:
a) są uprawnione do regularnego 
monitorowania praktyk zarządzania 
ruchem internetowym i składania na ten 
temat sprawozdań, w celu zapewnienia 
neutralności sieci, ocenienia 
potencjalnego wpływu powyżej 
wspomnianych praktyk i polityk na prawa 
podstawowe, zapewnienia wystarczającej 
jakości usługi i przydzielenia w internecie 
zadowalającego poziomu przepustowości 
sieci. Składanie sprawozdań odbywa się w 
otwarty i przejrzysty sposób, a
sprawozdania są swobodnie dostępne dla 
ludności.
b) wprowadzają właściwe, jasne, otwarte i 
skuteczne procedury, których celem jest 
odpowiedź na skargi dotyczące 
neutralność sieci. W tym celu wszyscy 
użytkownicy internetu mają prawo do 
skorzystania z takich procedur 
zaskarżenia przed właściwym organem;
c) w rozsądnym czasie odpowiadają na 
skargi i są w stanie wykorzystać niezbędne 
środki w celu ukarania naruszenia zasady 
neutralności sieci.
Organy te muszą dysponować 
niezbędnymi zasobami, aby wykonywać 
powyżej wspomniane obowiązki na czas 
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oraz skutecznie. Monitorują także, we 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi oraz Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych, wpływ 
specjalistycznych usług na różnorodność 
kulturową, konkurencję i innowacje. 
Krajowe organy regulacyjne składają 
coroczne sprawozdanie dla ludności, 
Komisji i BEREC z monitorowania i 
dokonanych ustaleń.
Komisja, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i we 
współpracy z BEREC, ustanawia wytyczne 
dalej definiujące jednolite warunki 
wprowadzenia obowiązków 
spoczywających na krajowych organach 
regulacyjnych wynikających z niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 679
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Do 1 stycznia 2015 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, ustanawia
ogólne wytyczne zastosowania środków 
rozsądnego zarządzania ruchem, na 
podstawie niniejszego artykułu. 

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja rozsądnego lub akceptowalnego/niezbędnego zarządzania ruchem z czasem się 
zmieni, gdyż technologia wciąż się szybko rozwija i potencjał sieci wzrasta. Lepiej zatem, aby 
wytyczne określające, co rozumie się przez „rozsądne zarządzanie ruchem”, powstawały (i 
były uaktualniane) przez podmioty najbliższe rynkom czyli regulatorów działających wspólnie 
w ramach BEREC.

Poprawka 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, które 
są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie. Zatem wszystkie 
techniki badające lub analizujące dane są 
zgodne z ustawodawstwem w zakresie 
ochrony prywatności i danych. Domyślnie 
takie techniki powinny badać tylko 
informacje z nagłówków.

Or. en

Poprawka 681
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, które 
są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie. W wyniku 
przetwarzania danych nie są udostępniane 
żadne informacje dotyczące treści 
komunikacji dostępu użytkownika 
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końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

Środki zarządzania ruchem nie opierają się na daleko ingerującej technice inspekcji 
komunikacji takiej jak wnikliwa inspekcja pakietów (DPI). Przepis ten jest wyjątkowo 
potrzebny, aby chronić swobody obywateli europejskich w zakresie poszanowania ich życia 
prywatnego i rodzinnego oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 682
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przeprowadza się inspekcji pakietu 
(ang. packet inspection) wykraczającej
poza sprawdzanie nagłówków pakietów 
danych.

Or. de

Poprawka 683
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgodnie z art. 32 Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania 
delegowanych aktów prawnych, aby 
możliwie precyzyjnie określić kryteria 
występowania opisanych sytuacji 
wyjątkowych zgodnie z art. 23 ust. 5. W 
odniesieniu do wystąpienia sytuacji 
wyjątkowej powinny zostać określone 
możliwie surowe wymagania.
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Or. de

Poprawka 684
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ceny za usługi udostępniania ludności 
dostępu do internetu przez dostawców 
łączności elektronicznej nie zależą od 
internetowych treści, aplikacji i usług 
wykorzystywanych lub oferowanych za 
pośrednictwem jednakowych usług 
dostępu do internetu.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zabezpieczenie przed nakładaniem pułapów przepływu danych, gdy dostawca usług 
internetowych ma niski pułap danych dla publicznego dostępu do internetu, ale oferuje 
nieograniczony przepływ danych dla specjalistycznych usług. Niniejsza poprawka bazuje na 
holenderskim prawie neutralności sieci.

Poprawka 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2, 
zgodność z art. 23 ust. 5 oraz stałą 
dostępność niedyskryminacyjnych usług 
dostępu do internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych 

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

współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi gwarantują także, że
usługi specjalistyczne nie wpływają 
negatywnie na różnorodność kulturową, 
pluralizm mediów i innowacje. Krajowe 
organy regulacyjne także uważnie 
monitorują oraz zapewniają zastosowanie 
środków rozsądnego zarządzania ruchem 
zgodnie z art. 23 ust. 5, biorąc w 
najwyższym stopniu pod uwagę wytyczne 
BEREC określone w ust. 2 niniejszego 
artykułu i art. 21 ust. 3a dyrektywy 
2002/22/WE. Środki rozsądnego 
zarządzania ruchem poddawane są 
okresowej ocenie, aby odzwierciedlały 
postęp technologiczny. Krajowe organy 
regulacyjne składają coroczne 
sprawozdanie Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en

Poprawka 686
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
zapewniają możliwość skutecznego 
korzystania przez użytkowników 
końcowych ze swobód przewidzianych w 
art. 23 ust. 1 i 2, zgodność z art. 23 ust. 5 
oraz stałą dostępność 
niedyskryminacyjnych usług dostępu do 
internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych 
przez usługi specjalistyczne. W tym celu 
właściwy krajowy organ regulacyjny: 
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coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC 
z monitorowania i dokonanych ustaleń. 

a) jest uprawniony do regularnego 
monitorowania praktyk zarządzania 
ruchem internetowym oraz polityki 
użytkowania i składania na ten temat 
sprawozdań, w celu zapewnienia 
neutralności sieci, ocenienia 
potencjalnego wpływu powyżej 
wspomnianych praktyk i polityk na prawa 
podstawowe, zapewnienia wystarczającej
jakości usługi i przydzielenia w internecie 
zadowalającego poziomu przepustowości 
sieci. Składanie sprawozdań odbywa się w 
otwarty i przejrzysty sposób, a 
sprawozdania są swobodnie dostępne dla 
ludności;
b) wprowadzają właściwe, jasne, otwarte i 
skuteczne procedury, których celem jest 
odpowiedź na skargi na neutralność sieci. 
W tym celu wszyscy użytkownicy internetu 
mają prawo do skorzystania z takich 
procedur zaskarżenia przed właściwym 
organem;
c) w rozsądnym czasie odpowiadają na 
skargi i są w stanie wykorzystać niezbędne 
środki w celu ukarania naruszenia zasady 
neutralności sieci.
Organy te muszą dysponować 
niezbędnymi zasobami, aby wykonywać 
powyżej wspomniane obowiązki na czas i 
skutecznie.
We współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi oraz Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych monitorują 
one także wpływ usług specjalistycznych 
na różnorodność kulturową, konkurencję i 
innowacje. Krajowe organy regulacyjne 
składają coroczne sprawozdanie dla 
ludności, Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en
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Poprawka 687
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
zapewniają możliwość skutecznego 
korzystania przez użytkowników 
końcowych ze swobód przewidzianych w 
art. 23 ust. 1 i 2, zgodność z art. 23 ust. 5 
oraz stałą dostępność 
niedyskryminacyjnych usług dostępu do 
internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych 
przez usługi specjalistyczne. We 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi monitorują one także 
wpływ usług specjalistycznych na 
różnorodność kulturową i innowacje. 
Krajowe organy regulacyjne składają 
coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC 
z monitorowania i dokonanych ustaleń. W 
tym celu właściwy krajowy organ 
regulacyjny:
a) jest uprawniony do regularnego 
monitorowania praktyk zarządzania 
ruchem internetowym oraz polityki 
użytkowania i składania na ten temat 
sprawozdań, w celu zapewnienia 
neutralności sieci, ocenienia 
potencjalnego wpływu powyżej 
wspomnianych praktyk i polityk na prawa 
podstawowe, zapewnienia wystarczającej 
jakości usługi i przydzielenia w internecie 
zadowalającego poziomu przepustowości 
sieci. Składanie sprawozdań odbywa się w 
otwarty i przejrzysty sposób, a 
sprawozdania są swobodnie dostępne dla 
ludności;
b) wprowadza właściwe, jasne, otwarte i 
skuteczne procedury, których celem jest 
odpowiedź na skargi na neutralność sieci. 
W tym celu wszyscy użytkownicy internetu 
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mają prawo do skorzystania z takich 
procedur zaskarżenia przed właściwym 
organem;
c) w rozsądnym czasie odpowiadają na 
skargi i są w stanie wykorzystać niezbędne 
środki w celu ukarania naruszenia zasady 
neutralności sieci.
Organy te muszą dysponować 
niezbędnymi zasobami, aby wykonywać 
powyżej wspomniane obowiązki na czas i 
skutecznie.
We współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi oraz Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych monitorują 
one także wpływ usług specjalistycznych 
na różnorodność kulturową, konkurencję 
i innowacje. Krajowe organy regulacyjne 
składają coroczne sprawozdanie dla 
ludności, Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en

Uzasadnienie

Rola krajowych organów regulacyjnych musi być lepiej zdefiniowana, aby zapewnić 
mechanizm egzekwowania oraz właściwie egzekwować zasadę neutralności sieci, 
zagwarantować swobodę wypowiedzi oraz informacji użytkowników, a także konkurencję i 
innowacje w cyfrowej gospodarce. Europejski inspektor ochrony danych powinien 
monitorować, w jaki sposób specjalistyczne usługi mogą wpływać na ochronę danych 
europejskich obywateli.

Poprawka 688
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2, 

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

art. 23 ust. 1 i 2, zgodność z art. 23 ust. 5 
oraz stałą szeroką dostępność 
niedyskryminacyjnych usług dostępu do 
internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych 
przez usługi specjalistyczne. Rzeczywiste 
prędkości oraz jakość usług internetowych 
dla użytku indywidualnego, rodzajów 
aplikacji oraz specjalistycznych usług 
powinny być stale monitorowane i 
testowane, a ustalenia z tego 
monitorowania i testowania powinny być 
publicznie dostępne.
Komisja Europejska oraz krajowe organy 
regulacyjne we współpracy z innymi 
właściwymi organami krajowymi 
monitorują także wpływ usług 
specjalistycznych na różnorodność 
kulturową i innowacje. Krajowe organy 
regulacyjne składają coroczne 
sprawozdanie Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en

Poprawka 689
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2, 
zgodność z art. 23 ust. 5 oraz stałą 
dostępność niedyskryminacyjnych usług 
dostępu do internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych 
przez usługi specjalistyczne. We 
współpracy z innymi właściwymi 

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

poziomy jakości usług należy stale 
monitorować, uwzględniając m.in.
testowanie prędkości internetu oraz jakość 
usług dla indywidualnych aplikacji lub, 
jeśli to konieczne, dla kategorii aplikacji, 
a także dla specjalistycznych usług. We 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi monitorują one także 
wpływ usług specjalistycznych na 
różnorodność kulturową i innowacje. 
Krajowe organy regulacyjne składają 
coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC 
z monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, aby stale monitorować jakość usług internetowych, w tym regularnie oceniać 
prędkość internetu, tak by znaczna większość użytkowników mogła korzystać ze stale lepszego 
internetu oraz, by innowacje, które pewnie pojawią się w nadchodzących latach nie były 
dołączane do specjalistycznych usług lub usług premium.

Poprawka 690
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wykonując swoje uprawnienia zgodnie 
z art. 30a w odniesieniu do art. 23,
krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują stałą dostępność 
niedyskryminacyjnych usług dostępu do 
internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu. Krajowe organy 
regulacyjne publikują regularnie 
sprawozdania dotyczące ich 
monitorowania i dokonanych ustaleń i 
przekazują te sprawozdania Komisji i 
BEREC.



AM\1013978PL.doc 119/221 PE526.176v01-00

PL

coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC 
z monitorowania i dokonanych ustaleń. 

Or. en

Uzasadnienie

Różnorodność kulturowa nie jest pojęciem prawnym ani nie da się jej obiektywnie zmierzyć w 
spójny sposób w państwach członkowskich i nie pasuje do żadnych uprawnień, z których 
krajowe organy regulacyjne mogłyby skorzystać, żeby zająć się jakimikolwiek napotkanymi 
wątpliwościami.

Poprawka 691
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych z praw
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2, 
zgodność z art. 23 ust. 5 oraz stałą 
dostępność otwartych usług dostępu do 
internetu zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 14 i 
nieograniczanych przez usługi 
specjalistyczne. We współpracy z innymi 
właściwymi organami krajowymi 
monitorują one także wpływ usług
specjalistycznych na wolność słowa i 
informacji, różnorodność językową i
kulturową, wolność i różnorodność 
mediów, jak również innowacje. Krajowe 
organy regulacyjne składają coroczne 
sprawozdanie Komisji i BEREC z 
monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. de

Poprawka 692
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują i zapewniają możliwość 
skutecznego korzystania przez 
użytkowników końcowych ze swobód 
przewidzianych w art. 23 ust. 1 i 2, 
zgodność z art. 23 ust. 5 oraz stałą 
dostępność niedyskryminacyjnych usług 
dostępu do internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych 

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

przez usługi specjalistyczne. We 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi monitorują one także 
wpływ usług specjalistycznych na 
różnorodność kulturową, konkurencję i 
innowacje. Krajowe organy regulacyjne co 
roku publikują sprawozdania dotyczące 
ich monitorowania i dokonanych ustaleń i 
przedkładają je Komisji i BEREC. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy monitorować, w jaki sposób specjalistyczne usługi zwiększają konkurencję na rynku. 
Sprawozdania te powinny być powszechnie dostępne.

Poprawka 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 695
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 696
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostawcy publicznych sieci łączności 
elektronicznej są zobowiązani do 
dokumentowania i niezwłocznego 
zgłoszenia właściwym krajowym organom 
regulacyjnym każdorazowego wystąpienia 
sytuacji wyjątkowej, zgodnie z art. 23 ust. 
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5 oraz wszelkich środków zarządzania 
ruchem podjętych w każdym 
indywidualnym przypadku.

Or. de

Poprawka 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowe organy regulacyjne ustalą 
jasne i zrozumiałe mechanizmy 
powiadamiające i naprawcze dla 
użytkowników końcowych poddanych 
dyskryminacji, ograniczeniu, 
zakłóceniom, blokowaniu lub hamowaniu 
internetowych treści, usług lub aplikacji.

Or. en

Poprawka 698
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 699
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne przekazują 
Komisji – w odpowiednim czasie przed 
ustanowieniem takich wymogów –
podsumowanie podstaw do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany 
przebieg działań. Informacje te
udostępniane są również BEREC. Po 
przeanalizowaniu takich informacji 

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

Komisja może zgłaszać do nich uwagi lub 
wydawać zalecenia, w szczególności 
w celu zapewnienia, aby przewidywane 
wymagania nie wpływały niekorzystnie na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Krajowe organy regulacyjne w możliwie
najszerszym stopniu uwzględniają uwagi 
lub zalecenia Komisji oraz informują o 
przyjętych wymogach Komisję i BEREC. 
BEREC ustanawia oraz rozwija ogólne 
wytyczne dla zastosowania rozsądnego 
zarządzania ruchem w ścisłej współpracy z 
Komisją i wszystkimi zainteresowanymi 
stronami na podstawie art. 23 oraz 
niniejszego artykułu. 

Or. en

Poprawka 700
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne przekazują
Komisji – w odpowiednim czasie przed 
ustanowieniem takich wymogów –
podsumowanie podstaw do działania, 
przewidywane wymogi i proponowany 
przebieg działań. Informacje te 
udostępniane są również BEREC. Po 
przeanalizowaniu takich informacji 
Komisja może zgłaszać do nich uwagi lub 
wydawać zalecenia, w szczególności 
w celu zapewnienia, aby przewidywane 
wymagania nie wpływały niekorzystnie na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Przewidywane wymogi nie mogą zostać 
przyjęte przed upływem dwóch miesięcy 
od czasu otrzymania przez Komisję 

Krajowe organy regulacyjne Komisji –
w odpowiednim czasie przed 
ustanowieniem takich wymogów –
konsultują się z dostawcami łączności 
elektronicznej dla ludności zanim 
przekażą Komisji podsumowanie podstaw 
do działania, przewidywane wymogi 
i proponowany przebieg działań. 
Informacje te udostępniane są również 
BEREC. Po przeanalizowaniu takich 
informacji Komisja może zgłaszać do nich 
uwagi lub wydawać zalecenia, 
w szczególności w celu zapewnienia, aby 
przewidywane wymagania nie wpływały 
niekorzystnie na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Przewidywane wymogi nie 
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kompletnych informacji, chyba że Komisja 
i dany krajowy organ regulacyjny 
uzgodnili inaczej, lub też Komisja 
poinformowały dany krajowy organ 
regulacyjny o krótszym okresie analizy 
wymogów, albo też poczyniła uwagi lub 
wydała zalecenia. Krajowe organy 
regulacyjne w możliwe najszerszym 
stopniu uwzględniają uwagi lub zalecenia 
Komisji oraz informują o przyjętych 
wymogach Komisję i BEREC.

mogą zostać przyjęte przed upływem 
dwóch miesięcy od czasu otrzymania przez 
Komisję kompletnych informacji, chyba że 
Komisja i dany krajowy organ regulacyjny 
uzgodnili inaczej, lub też Komisja 
poinformowały dany krajowy organ 
regulacyjny o krótszym okresie analizy 
wymogów, albo też poczyniła uwagi lub 
wydała zalecenia. Krajowe organy 
regulacyjne w możliwie najszerszym 
stopniu uwzględniają uwagi lub zalecenia 
Komisji oraz informują o przyjętych 
wymogach Komisję i BEREC.

Or. en

Poprawka 701
Sabine Verheyen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne wprowadzają 
odpowiednie procedury składania skarg 
dotyczących funkcjonowania usługi 
dostępu do internetu dla użytkowników 
końcowych i dostawców treści, aplikacji i 
usług.

Or. en

Poprawka 702
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 

skreślony
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artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 703
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. BEREC, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i we 
współpracy z Komisją, ustanawia 
wytyczne określające jednolite warunki 
realizacji zobowiązań nałożonych przez 
właściwe władze krajowe na mocy 
niniejszego artykułu. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

Or. en

Poprawka 704
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja może przyjąć akty delegowane
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z art. 32.
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Or. ro

Poprawka 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba jednolitego zastosowania.

Poprawka 706
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ofert negocjowanych 
indywidualnie, dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności publikują 
przejrzyste, porównywalne, właściwe i 
aktualne informacje o:

Z zastrzeżeniem ofert negocjowanych 
indywidualnie, dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności publikują 
przejrzyste, porównywalne, zrozumiałe, 
właściwe i aktualne informacje o:

Or. it
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Poprawka 707
Sabine Verheyen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) jakości oferowanych usług;

Or. en

Poprawka 708
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym 
w godzinach największego natężenia 
ruchu; oraz narzędzia udostępnione 
użytkownikowi końcowemu w celu 
zweryfikowania, w dowolnej chwili, 
faktycznej prędkości pobierania i 
wysyłania danych, jak również podziału 
faktycznie dostępnej prędkości transmisji 
danych w okresie obowiązywania umowy;

Or. fr

Poprawka 709
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d - podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego, w tym 
w godzinach największego natężenia 
ruchu, jak również dostępne każdorazowo 
dla użytkownika końcowego narzędzia, za 
pomocą których może on w sposób 
powszechnie przyjęty za każdy razem 
samodzielnie monitorować dostępne 
prędkości przesyłania i pobierania danych 
w czasie rzeczywistym;

Or. de

Poprawka 710
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 711
Petra Kammerevert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wprowadzonych przez dostawcę w celu 
pomiaru i organizowania ruchu, tak aby 
zapobiec przeciążeniu sieci, a także 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług i ochronę danych 
osobowych; jak również wszelkie środki 
określone w art. 23 ust. 5; każdorazowo 
dostępne dla użytkownika końcowego 
narzędzia, za pomocą których może on w 
sposób powszechnie przyjęty i zrozumiały 
monitorować każdorazowo działania i 
środki podejmowane w celu pomiaru i 
kontroli przepływu danych zgodnie z art. 
23 ust. 5, należy również wskazać;

Or. de

Poprawka 712
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) informacje o wszelkich procedurach 
wprowadzonych przez dostawcę w celu 
pomiaru i organizowania ruchu, tak aby 
zapobiec przeciążeniu sieci, a także 
informacje o tym, jak procedury te mogą 
wpłynąć na jakość usług i ochronę danych 
osobowych; oraz narzędzia udostępnione 
użytkownikowi końcowemu służące do 
weryfikacji faktycznie zastosowanych 
środków organizacji ruchu;

Or. fr

Poprawka 713
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e – punkt iv a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) techniki inspekcji łączności 
wykorzystywane w ramach środków 
zarządzania ruchem, ustanowione w 
celach wymienionych w art. 23 ust. 5 oraz 
ich skutki dla prywatności użytkowników i 
prawa ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten uzupełnia ramy prawne i lepiej gwarantuje prawa europejskich obywateli do 
poszanowania ich życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 7 i 8 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 714
Françoise Castex

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e – punkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) techniki inspekcji łączności 
wykorzystywane w ramach środków 
zarządzania ruchem, ustanowione w 
celach wymienionych w art. 23 ust. 5 oraz 
ich skutki dla prywatności użytkowników i 
prawa ochrony danych.

Or. en

Poprawka 715
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje publikowane są w czytelnej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w 

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

zrozumiałej formie, przy wykorzystaniu 
standardowych i otwartych formatów 
plików, w języku(-kach) urzędowym(-ych) 
państwa członkowskiego, w którym usługa 
jest oferowana, i są regularnie 
aktualizowane. Na wezwanie właściwego 
krajowego organu regulacyjnego, 
informacje te są mu dostarczane przed ich 
opublikowaniem. Wszelkie różnice w 
warunkach świadczenia usług 
konsumentom i innym użytkownikom 
końcowym są wyraźnie zaznaczane.

Or. it

Poprawka 716
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja może przyjąć akty delegowane 
określające metody pomiaru prędkości 
usług dostępu do internetu, parametry 
jakości usług oraz metody ich pomiaru, jak 
również treści i formy publikowanych 
informacji oraz sposobu ich publikacji, w 
tym ewentualne mechanizmy certyfikacji 
jakości. Komisja może uwzględnić 
parametry, definicje i metody pomiaru
określone w załączniku III do dyrektywy 
2002/22/WE. Te akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z art. 32.

Or. ro

Poprawka 717
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby pozwolić na wiarygodne porównanie, metodologia i oprogramowanie muszą być otwarte 
do wglądu. Aby umożliwić nadzór nad wszystkimi produktami internetowymi, przeciętni 
użytkownicy potwierdzają swój produkt internetowy w uzgodnionej w umowie specyfikacji. 
Narzędzia te muszą być darmowe. Aby pozwolić na niezależne porównanie instrumentów, 
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dane monitorujące sieć muszą być dostarczane zgodnie z zasadą otwartości danych, tzn. 
muszą być łatwo czytelne maszynowo, ustandaryzowane oraz na darmowej licencji. 

Poprawka 718
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) najpowszechniejszych sposobów 
wykorzystywania usług łączności 
elektronicznej do działań niezgodnych z 
prawem lub do rozpowszechniania 
szkodliwych treści – zwłaszcza w 
przypadku gdy może to naruszać prawa 
i swobody innych osób – w tym 
przypadków naruszania praw autorskich i 
praw pokrewnych oraz konsekwencji 
prawnych tych czynów; oraz
b) środków zabezpieczenia przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
osobistego oraz przed bezprawnym 
dostępem do danych osobowych podczas 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej.

Or. de
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Poprawka 719
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b - podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wszelkie ograniczenia nałożone przez 
dostawcę na korzystanie z dostarczonych 
urządzeń końcowych, w tym informacje o 
odblokowaniu urządzeń końcowych oraz 
wszelkich opłatach związanych z 
rozwiązaniem umowy przed końcem 
minimalnego okresu jej obowiązywania;

skreślony

Or. de

Poprawka 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszelkie zapisy dotyczące minimalnego 
użytkowania lub czasu trwania 
wymaganego do skorzystania z warunków 
promocyjnych;

i) wszelkie zapisy dotyczące minimalnego 
użytkowania lub czasu trwania 
wymaganego do skorzystania z warunków 
promocyjnych. Minimalny czas trwania 
nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

Or. ro

Poprawka 721
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) faktycznie dostępne prędkości 
pobierania i wysyłania danych w głównej 
lokalizacji użytkownika końcowego, w tym 

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

minimalny gwarantowany zakres 
prędkości, średnie prędkości oraz prędkość 
przy największym natężeniu ruchu, w tym 
potencjalny wpływ udzielenia dostępu 
osobom trzecim za pośrednictwem lokalnej 
sieci radiowej;

Or. en

Poprawka 722
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 
2, podawane są w jasnej i zrozumiałej 
formie w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do nich, w języku urzędowym 
państwa członkowskiego zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego i są 
regularnie aktualizowane. Stanowią one
integralną część umowy i mogą być 
zmienione wyłącznie za wyraźnym 
porozumieniem stron. Użytkownik 
końcowy otrzymuje pisemną kopię 
umowy.

3. Obowiązki informacyjne dostawców 
określone w dyrektywie usługowej
2002/22/WE rozszerzonej dyrektywą
2009/136/WE, podawane są w jasnej i 
zrozumiałej formie w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do nich, w 
języku urzędowym państwa 
członkowskiego zamieszkania lub siedziby 
użytkownika końcowego i są regularnie 
aktualizowane. Należy określić jednolitą 
formę w celu zapewnienia możliwości 
przeniesienia i zadowolenia konsumentów 
w całej Europie. Te informacje stanowią 
integralną część umowy i mogą być 
zmienione wyłącznie za wyraźnym 
porozumieniem stron. Użytkownik 
końcowy otrzymuje pisemną kopię 
umowy. 

Or. de

Poprawka 723
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
podawane są w jasnej i zrozumiałej formie 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
nich, w języku urzędowym państwa 
członkowskiego zamieszkania lub siedziby 
użytkownika końcowego i są regularnie 
aktualizowane. Stanowią one integralną 
część umowy i mogą być zmienione 
wyłącznie za wyraźnym porozumieniem 
stron. Użytkownik końcowy otrzymuje 
pisemną kopię umowy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
podawane są w jasnej i zrozumiałej formie 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
nich, w języku urzędowym państwa 
członkowskiego zamieszkania lub siedziby 
użytkownika końcowego i są regularnie 
aktualizowane. Stanowią one integralną 
część umowy i mogą być zmienione 
wyłącznie za wyraźnym porozumieniem 
stron. Użytkownik końcowy otrzymuje 
pisemną kopię umowy. Państwa 
członkowskie mogą utrzymać w swoim 
krajowym ustawodawstwie wymogi 
językowe dotyczące informacji w zakresie 
umowy, aby zagwarantować, że taka 
informacja jest z łatwością rozumiana 
przez konsumentów lub innych 
użytkowników końcowych.

Or. en

Poprawka 724
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
podawane są w jasnej i zrozumiałej formie 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
nich, w języku urzędowym państwa 
członkowskiego zamieszkania lub siedziby 
użytkownika końcowego i są regularnie 
aktualizowane. Stanowią one integralną 
część umowy i mogą być zmienione 
wyłącznie za wyraźnym porozumieniem 
stron. Użytkownik końcowy otrzymuje 
pisemną kopię umowy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
podawane są w jasnej i zrozumiałej formie 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
nich, we wszystkich językach urzędowych
państwa członkowskiego zamieszkania lub 
siedziby użytkownika końcowego i są 
regularnie aktualizowane. Stanowią one 
integralną część umowy i mogą być 
zmienione wyłącznie za wyraźnym 
porozumieniem stron. Użytkownik 
końcowy otrzymuje pisemną kopię 
umowy.

Or. ro
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Poprawka 725
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty wykonawcze
szczegółowo określające wymogi 
informacyjne wyszczególnione w ust. 2. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 33 ust. 
2.

4. Komisja może przyjąć akty delegowane
szczegółowo określające wymogi 
informacyjne wyszczególnione w ust. 2. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z art. 32.

Or. ro

Poprawka 726
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 727
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst dotyczący rozporządzenia Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 728
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowy zawierane między 
konsumentami i dostawcami łączności 
elektronicznej dla ludności nie mogą 
przewidywać minimalnego okresu 
obowiązywania umowy przekraczającego 
24 miesiące. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności oferują 
użytkownikom końcowym możliwość 
zawarcia umowy o maksymalnym okresie 

1. Umowy zawierane między 
konsumentami i dostawcami łączności 
elektronicznej dla ludności nie mogą 
przewidywać minimalnego okresu 
obowiązywania umowy przekraczającego 
12 miesięcy. Dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności oferują 
użytkownikom końcowym, na ich 
wniosek, możliwość zawarcia umowy o 
maksymalnym okresie obowiązywania 
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obowiązywania wynoszącym 12 miesięcy. wynoszącym 12 miesięcy.

Or. ro

Poprawka 729
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym wymaganego stopnia 
bezpieczeństwa związanego z prawem, planowaniem i inwestycjami należy zagwarantować 
określony minimalny czas trwania umowy. Ograniczenie tego okresu do sześciu miesięcy de 
facto wypacza minimalny okres trwania umowy.

Poprawka 730
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 731
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konsumenci i inni użytkownicy, chyba 
że zrezygnowali z tej możliwości, mają 
prawo rozwiązania umowy za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli 
od czasu zawarcia umowy upłynęło co 
najmniej sześć miesięcy. Nie powoduje to 
konieczności wypłacenia żadnego 
odszkodowania, poza pozostałą wartością 
dofinansowanych urządzeń związanych z 
umową w momencie zawierania umowy 
oraz obliczonym na zasadzie pro rata 

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

korzyści wynikających z promocji 
określonych jako takie w momencie 
zawierania umowy. Wszelkie ograniczenia 
użytkowania urządzeń końcowych w 
takich sieciach są nieodpłatnie usuwane 
przez dostawcę najpóźniej w momencie 
zapłaty takiego odszkodowania.

Or. es

Poprawka 732
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli umowy lub prawo krajowe 
przewidują dorozumiane przedłużanie 
okresu obowiązywania umowy, dostawca 
łączności elektronicznej dla ludności 
informuje o tym użytkownika w 
odpowiednim czasie, tak by użytkownik 
ten miał co najmniej miesiąc na 
sprzeciwienie się dorozumianemu 
przedłużeniu. Jeżeli użytkownik końcowy 
nie wyrazi sprzeciwu, umowa uznawana 
jest za umowę zawartą na czas 
nieokreślony, która może zostać 
rozwiązana przez użytkownika w 
dowolnym terminie, za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem i bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów.

3. Jeżeli umowy lub prawo krajowe 
przewidują dorozumiane przedłużanie 
okresu obowiązywania umowy, dostawca 
łączności elektronicznej dla ludności 
informuje o tym na piśmie użytkownika 
końcowego w odpowiednim czasie, tak by 
użytkownik ten miał co najmniej miesiąc 
na sprzeciwienie się dorozumianemu 
przedłużeniu. Jeżeli użytkownik końcowy 
nie wyrazi sprzeciwu, umowa uznawana 
jest za umowę zawartą na czas 
nieokreślony, która może zostać 
rozwiązana przez użytkownika w 
dowolnym terminie, za jednomiesięcznym 
wypowiedzeniem i bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów.

Or. ro

Poprawka 733
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności o zamiarze wprowadzenia 
zmian w warunkach umowy, chyba że 
proponowane zmiany przynoszą 
użytkownikom końcowym wyłącznie 
korzyści. Dostawcy powiadamiają 
użytkowników końcowych o wszelkich 
takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania zawartych umów bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jeżeli 
nie akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.

4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności o zamiarze wprowadzenia 
zmian w warunkach umowy. Dostawcy 
powiadamiają użytkowników końcowych o 
wszelkich takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich o 
przysługującym im prawie do rozwiązania 
zawartych umów bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, jeżeli nie akceptują 
nowych warunków. Ustęp 2 stosuje się 
odpowiednio.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie statusu quo.

Poprawka 734
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności o zamiarze wprowadzenia 
zmian w warunkach umowy, chyba że 
proponowane zmiany przynoszą 
użytkownikom końcowym wyłącznie 
korzyści. Dostawcy powiadamiają 
użytkowników końcowych o wszelkich 
takich zmianach z odpowiednim 

4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności w sposób jednostronny o 
zamiarze wprowadzenia zmian w 
warunkach umowy, chyba że proponowane 
zmiany wiążą się z negatywnymi skutkami 
dla użytkowników. Dostawcy 
powiadamiają użytkowników końcowych o 
wszelkich takich zmianach z odpowiednim 
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wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania zawartych umów bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jeżeli 
nie akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.

wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania zawartych umów bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jeżeli 
nie akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumentom musi zostać zapewniona swoboda w decydowaniu o rozwiązaniu umowy, 
jednakże wyłącznie na warunkach negatywnie wpływających na postanowienia umowne, a nie 
w oparciu o dwustronne porozumienie. Jeżeli użytkownicy końcowi będą mieli możliwość 
rozwiązania umowy również w przypadku korzystnych dla nich warunków, takie chaotyczne 
możliwości działania mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo planowania i 
inwestowania przedsiębiorstw.

Poprawka 735
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności o zamiarze wprowadzenia 
zmian w warunkach umowy, chyba że 
proponowane zmiany przynoszą 
użytkownikom końcowym wyłącznie 
korzyści. Dostawcy powiadamiają 
użytkowników końcowych o wszelkich 
takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania zawartych umów bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jeżeli 
nie akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.

4. Użytkownicy końcowi mają prawo 
rozwiązania umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów po powiadomieniu 
przez dostawcę łączności elektronicznej 
dla ludności o zamiarze wprowadzenia 
zmian w jakości usług lub warunkach 
umowy, chyba że proponowane zmiany 
przynoszą użytkownikom końcowym 
wyłącznie korzyści. Dostawcy 
powiadamiają użytkowników końcowych o 
wszelkich takich zmianach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie krótszym niż jeden 
miesiąc, jednocześnie informując ich 
o przysługującym im prawie do 
rozwiązania zawartych umów bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jeżeli 
nie akceptują nowych warunków. Ustęp 2 
stosuje się odpowiednio.
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Or. ro

Poprawka 736
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Zamówienie dodatkowych usług 
świadczonych przez tego samego dostawcę 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powoduje, że początkowy okres 
obowiązywania umowy biegnie od nowa. 

Or. ro

Poprawka 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przenoszenie numerów, a następnie ich
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie. W przypadku 
użytkowników końcowych, którzy zawarli 
umowę o przeniesieniu numeru do nowego 
dostawcy, numer ten aktywowany jest w 
przeciągu jednego dnia roboczego od daty 
zawarcia takiej umowy. W każdym 
przypadku niemożność korzystania z 
usługi nie może trwać dłużej niż jeden 
dzień roboczy.

3. Przenoszenie numerów, a następnie ich 
aktywacja przeprowadzane są w jak 
najkrótszym czasie, w każdym razie nie 
dłuższym niż cztery dni robocze. Aby 
ograniczyć liczbę przypadków odrzucenia 
lub odmowy przyjęcia wniosku o 
przeniesienie numeru, dotychczasowy 
dostawca musi wyraźnie i szczegółowo 
określić powody odrzucenia wniosku. W 
przypadku użytkowników końcowych, 
którzy zawarli umowę o przeniesieniu 
numeru do nowego dostawcy, numer ten 
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aktywowany jest w przeciągu jednego dnia 
roboczego od daty zawarcia takiej umowy. 
W każdym przypadku niemożność 
korzystania z usługi nie może trwać dłużej 
niż jeden dzień roboczy.

Or. it

Poprawka 738
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności, którzy opóźniają przeniesienie 
lub nadużywają tę procedurę, w tym 
poprzez brak udostępnienia informacji 
potrzebnych do szybkiego przeniesienia, 
zobowiązani są do wypłacenia 
odszkodowania użytkownikom końcowym, 
którzy padli ofiarą takiego opóźnienia lub 
nadużyć.

6. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności, którzy opóźniają przeniesienie 
lub nadużywają tę procedurę, w tym 
poprzez brak udostępnienia informacji 
potrzebnych do szybkiego przeniesienia, 
zobowiązani są do wypłacenia 
odszkodowania użytkownikom końcowym, 
którzy padli ofiarą takiego opóźnienia lub 
nadużyć, proporcjonalnie do doznanych 
szkód. Jednocześnie przy przenoszeniu 
numerów należy uwzględnić wszelkie 
otwarte rachunki i względnie stworzyć 
możliwość odroczenia przeniesienia 
numerów.

Or. de

Poprawka 739
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Stosowanie ogólnych zasad przez 
dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego
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Krajowe organy nadzoru zapewniają to, że 
dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego przestrzegają zasad 
przejrzystości, niedyskryminacji i 
otwartości platform, włączając w to zasady 
ułatwiania zmiany dostawcy, 
współdziałania, przenoszalności aplikacji i 
danych oraz neutralności w przypadku 
cyfrowego wyszukiwania treści.

Or. de

Poprawka 740
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Stosowanie ogólnych zasad przez 
dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego
Krajowe organy nadzoru zapewniają to, że 
prawa krajowych konsumentów nie są 
naruszane. Dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego muszą w ramach 
świadczenia swoich usług przestrzegać 
zasad przejrzystości i niedyskryminacji, 
włączając w to zasadę ułatwiania zmiany 
dostawcy, współdziałania i neutralności w 
przypadku cyfrowego wyszukiwania 
informacji.

Or. de

Poprawka 741
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Stosowanie ogólnych zasad i przepisów 

prawnych przez dostawców usług 
informacyjnych

Krajowe organy regulacyjne zapewniają
to, że dostawcy usług informacyjnych
również przestrzegają zasad przejrzystości, 
niedyskryminacji i otwartości platform, 
jak również ułatwiania zmiany dostawcy, 
współdziałania, komunikacji „każdy z 
każdym” (ang. „any-to-any”), 
przenoszalności aplikacji i danych, jak 
również neutralności wyszukiwania.

Or. de

Poprawka 742
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział Va (nowy)
Jawność i przejrzystość
Artykuł 30a (nowy) – Stosowanie 
ogólnych zasad w odniesieniu do 
otwartości i przejrzystości przez 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego
Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
to, że dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego przestrzegają zasad 
przejrzystości, niedyskryminacji i 
otwartości platform w celu świadczenia 
swoich usług, włączając w to ułatwianie 
zmiany dostawcy, współdziałanie, 
przesyłanie danych typu „any-to-any”, 
przenoszalność aplikacji i danych, jak 
również neutralność wyszukiwania. 
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Or. de

Uzasadnienie

Od czasu przyjęcia ram prawnych Unii Europejskiej w 2002 roku rynek telekomunikacyjny 
znacznie się zmienił. Obecnie jest kształtowany przez konwergencję niegdyś odrębnych 
rynków tradycyjnych usług telekomunikacyjnych i usług internetowych. W celu zapewnienia 
spójnych praw konsumenckich, przepisów dotyczących przejrzystości lub sfery prywatnej 
podczas korzystania z usług łączności elektronicznej, regulacje dotyczące tradycyjnych usług 
telekomunikacyjnych powinny również znajdować zastosowanie w przypadku usług 
internetowych.

Poprawka 743
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do europejskich dostawców 
łączności elektronicznej sankcje 
nakładane są zgodnie z rozdziałem II 
dotyczącym odpowiednich kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych w 
państwach siedziby i państwach 
przyjmujących.

skreślony

Or. ro

Poprawka 744
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 



AM\1013978PL.doc 151/221 PE526.176v01-00

PL

później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 745
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 746
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 17 ust. 2 i art. 19 ust. 5, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 

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

Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. de

Poprawka 747
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 748
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit pierwszy a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 6 a nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 10 dodaje się nowy ustęp 6a w 
brzmieniu:
„Krajowy organ regulacyjny powiadamia 
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BEREC o każdym środku zastosowanym 
zgodnie z ust. 5 i 6.”.

Or. en

Poprawka 749
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 a (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
Zmiany w dyrektywie 2002/19/WE

W dyrektywie 2002/19/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
W art. 13 ust. 2a (nowy) dodaje się akapit
w brzmieniu:
„Gdy krajowy organ regulacyjny rozważa,
czy nałożyć lub utrzymać kontrole cen 
zgodnie z ust. 1 dotyczące hurtowego 
dostępu do sieci nowej generacji, ocenia 
poziom konkurencji na rynku 
detalicznym. Krajowy organ regulacyjny 
znosi kontrole cen hurtowego dostępu do 
sieci nowej generacji, jeśli występuje 
rzeczywista ochrona przeciwko 
dyskryminacji na poziomie hurtowym oraz 
występują wyraźne ograniczenia cen 
wynikające z konkurencji infrastruktury 
konkurujących ze sobą stałych łączy lub 
sieci bezprzewodowych nowej generacji 
lub produkty o uregulowanym dostępie w 
sieciach miedzianych.”.

Or. en

Uzasadnienie

Regulacja cen może być uzasadniona, gdy użytkownicy końcowi muszą być chronieni przed 
cenami monopolowymi, tzn. w sytuacji tzw. uporczywego wąskiego gardła, które nie jest 
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przedmiotem ograniczeń cen ze strony konkurencyjnych ofert detalicznych lub uregulowanych 
ofert innych sieci. Wprowadzenie tej zasady do prawa UE wprowadza bardzo potrzebną 
pewność prawa. 

Poprawka 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 a (nowy)
Decyzja nr 243/2012/UE
Artykuł 15 

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 34a

Zmiany w decyzji nr 243/2012/UE
W art. 15 akapit trzeci wprowadza się 
następujące zmiany:

Artykuł 15 „Sprawozdawczość i przegląd
Sprawozdawczość i przegląd W terminie do dnia 10 kwietnia 2014 r. 

Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
działań podjętych i środków przyjętych na 
mocy niniejszej decyzji.

W terminie do dnia 10 kwietnia 2014 r. 
Komisja przekaże Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z
działań podjętych i środków przyjętych na 
mocy niniejszej decyzji.

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wszelkie informacje niezbędne do 
przeglądu stosowania niniejszej decyzji.

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wszelkie informacje niezbędne do 
przeglądu stosowania niniejszej decyzji.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przeprowadzi przegląd stosowania 
niniejszej decyzji. Przegląd obejmuje:

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przeprowadzi przegląd stosowania 
niniejszej decyzji.

Wspólny harmonogram określający datę, 
do której pasma określone na poziomie 
ITU jako pasma szerokopasmowej 
łączności ruchomej, takie jak 700 MHz, 
1,5 GHz i 3,8–4,2 GHz, zostaną 
uwolnione i zharmonizowane dla 
szerokopasmowego użytku ruchomego we 
wszystkich państwach członkowskich, 
uwzględniając wyniki oceny 
przeprowadzonej przez Komisję 
Europejską zgodnie z art. 6 ust. 5.”;
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:PL:PDF)

Poprawka 751
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „usługa łączności elektronicznej”
oznacza usługę polegającą na 
przesyłaniu sygnałów za pośrednictwem 
sieci łączności elektronicznej, w tym 
usługi telekomunikacyjne i usługi 
transmisyjne świadczone poprzez sieci 
nadawcze, jak również usługi 
umożliwiające lub zapewniające 
połączenia komunikacyjne, lecz z 
wyjątkiem usług, których głównym celem 
jest oferowanie treści medialnych za 
pośrednictwem sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz sprawowanie nad
nimi kontroli redakcyjnej; z zakresu 
niniejszej definicji wyłączone są również 
usługi społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, 
które nie wykazują podstawowego 
charakteru komunikacyjnego – również 
wtedy, gdy opierają się na przesyłaniu 
danych w sieciach łączności 
elektronicznej;

Or. de

Poprawka 752
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
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Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

1a) w art. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

c) „usługa łączności elektronicznej”
oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za 
wynagrodzeniem, polegającą całkowicie 
lub częściowo na przekazywaniu sygnałów 
w sieciach łączności elektronicznej, w tym 
usługi telekomunikacyjne i usługi 
transmisyjne świadczone poprzez sieci 
nadawcze; nie obejmuje jednak usług 
związanych z zapewnianiem albo 
wykonywaniem kontroli treści 
przekazywanych przy wykorzystaniu sieci
lub usług łączności elektronicznej. Spod
zakresu niniejszej definicji wyłączone są 
usługi społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, 
jeżeli nie polegają one całkowicie lub 
częściowo na przekazywaniu sygnałów w 
sieciach łączności elektronicznej;

„c) »usługa łączności elektronicznej«
oznacza usługę polegającą na 
przekazywaniu sygnałów w sieciach 
łączności elektronicznej, w tym usługi 
telekomunikacyjne, jak również usługi 
umożliwiające lub oferujące połączenia 
komunikacyjne, i usługi transmisyjne 
świadczone poprzez sieci nadawcze; nie 
obejmuje jednak usług, których głównym 
celem jest oferowanie treści medialnych 
pod redakcyjnym nadzorem dostawcy za 
pośrednictwem sieci i usług łączności 
elektronicznej. Z zakresu niniejszej 
definicji wyłączone są usługi 
społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, 
jeżeli bazują one również na 
przekazywaniu sygnałów w sieciach 
łączności elektronicznej – nie wykazują 
istotnie komunikacyjnego charakteru;”;

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu definicji usługi łączności elektronicznej jest niezbędne, ponieważ 
definicja ta pochodzi z 2002 roku, a dziś w rynku uczestniczą również tradycyjni operatorzy 
telekomunikacyjni i podmioty oferujące usługi OTT.

Poprawka 753
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera c 
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Tekst obowiązujący Poprawka

W art. 2 lit. c) wprowadza się następujące 
zmiany”

„usługa łączności elektronicznej” oznacza 
usługę zazwyczaj świadczoną za 
wynagrodzeniem, polegającą całkowicie 
lub częściowo na przekazywaniu sygnałów 
w sieciach łączności elektronicznej, w tym 
usługi telekomunikacyjne i usługi 
transmisyjne świadczone poprzez sieci 
nadawcze; nie obejmuje jednak usług 
związanych z zapewnianiem albo 
wykonywaniem kontroli treści 
przekazywanych przy wykorzystaniu sieci 
lub usług łączności elektronicznej. Spod
zakresu niniejszej definicji wyłączone są 
usługi społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, 
jeżeli nie polegają one całkowicie lub 
częściowo na przekazywaniu sygnałów w 
sieciach łączności elektronicznej;

„»usługa łączności elektronicznej« oznacza 
usługę, polegającą całkowicie lub 
częściowo na przekazywaniu sygnałów w 
sieciach łączności elektronicznej, w tym 
usługi telekomunikacyjne i usługi 
transmisyjne świadczone poprzez sieci 
nadawcze oraz za pomocą zamienników 
wykorzystujących protokół internetowy 
wykorzystujących aplikacje lub platformy 
usług. Z zakresu niniejszej definicji 
wyłączone są jednak usługi społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 
dyrektywy 98/34/WE, jeżeli nie polegają 
one całkowicie lub częściowo na 
przekazywaniu sygnałów w sieciach 
łączności elektronicznej i nie dostarczają 
dla nich zamienników.”.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Uzasadnienie

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.
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Poprawka 754
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) w ust.1 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„
1. Jeżeli projektowany środek, objęty 
zakresem art. 7 ust. 3, ma na celu 
nałożenie, zmianę lub wycofanie 
obowiązku spoczywającego na operatorze 
na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i 
art. 9–13 dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie) oraz na podstawie 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa 
o usłudze powszechnej), Komisja może w 
terminie jednego miesiąca, o którym 
mowa w art. 7 ust. 3 niniejszej dyrektywy, 
powiadomić dany krajowy organ 
regulacyjny i BEREC o powodach 
uznania, że projektowany środek 
stanowiłby przeszkodę dla 
funkcjonowania jednolitego rynku lub że 
ma poważne wątpliwości co do zgodności 
tego środka z prawem Unii, biorąc pod 
uwagę wszelkie odpowiednie zalecenia 
przyjęte na mocy art. 19 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy dotyczące zharmonizowanego 
stosowania szczególnych przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W takim przypadku 
projektowany środek nie jest przyjmowany 
w kolejnych trzech miesiącach 
następujących po zgłoszeniu dokonanym 
przez Komisję.
”;

Or. en



AM\1013978PL.doc 159/221 PE526.176v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby zapobiec negatywnemu wpływowi na użytkowników końcowych, należy potwierdzić 
kompetencję organów krajowych w odniesieniu do zadania harmonizacji i zastosowania 
konkretnych przepisów tej dyrektywy oraz innych dyrektyw szczegółowych.

Poprawka 755
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) w ust.1 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„
1. Jeżeli projektowany środek, objęty 
zakresem art. 7 ust. 3, ma na celu 
nałożenie, zmianę lub wycofanie 
obowiązku spoczywającego na operatorze 
na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i 
art. 9–13 dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie) oraz na podstawie 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa 
o usłudze powszechnej), Komisja może w 
terminie jednego miesiąca, o którym 
mowa w art. 7 ust. 3 niniejszej dyrektywy, 
powiadomić dany krajowy organ 
regulacyjny i BEREC o powodach 
uznania, że projektowany środek 
stanowiłby przeszkodę dla 
funkcjonowania jednolitego rynku lub że 
ma poważne wątpliwości co do zgodności 
tego środka z prawem Unii, biorąc pod 
uwagę wszelkie odpowiednie zalecenia 
przyjęte na mocy art. 19 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy dotyczące zharmonizowanego 
stosowania szczególnych przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W takim przypadku 
projektowany środek nie jest przyjmowany 
w kolejnych trzech miesiącach 
następujących po zgłoszeniu dokonanym 
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przez Komisję.
”;

Or. en

Poprawka 756
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) w ust.1 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

„
1. Jeżeli projektowany środek, objęty 
zakresem art. 7 ust. 3, ma na celu 
nałożenie, zmianę lub wycofanie 
obowiązku spoczywającego na operatorze 
na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i 
art. 9–13 dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywa o dostępie) oraz na podstawie 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa 
o usłudze powszechnej), Komisja może w 
terminie jednego miesiąca, o którym 
mowa w art. 7 ust. 3 niniejszej dyrektywy, 
powiadomić dany krajowy organ 
regulacyjny i BEREC o powodach 
uznania, że projektowany środek 
stanowiłby przeszkodę dla 
funkcjonowania jednolitego rynku lub że 
ma poważne wątpliwości co do zgodności 
tego środka z prawem Unii, biorąc pod 
uwagę wszelkie odpowiednie zalecenia 
przyjęte na mocy art. 19 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy dotyczące zharmonizowanego 
stosowania szczególnych przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W takim przypadku 
projektowany środek nie jest przyjmowany 
w kolejnych trzech miesiącach 
następujących po zgłoszeniu dokonanym 
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przez Komisję.
”;

Or. en

Poprawka 757
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) między pierwszym i drugim akapitem 
ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreślona

„
Oceniając, czy dany rynek ma właściwości 
mogące uzasadnić nałożenie ex ante 
obowiązków regulacyjnych i dlatego musi 
zostać ujęty w zaleceniu, Komisja 
uwzględnia w szczególności potrzebę 
spójnych regulacji w całej Unii, potrzebę 
wspierania skutecznych inwestycji i 
innowacji w interesie użytkowników 
końcowych oraz ogólnej 
konkurencyjności unijnej gospodarki, jak 
również znaczenie danego rynku, obok 
innych czynników, takich jak istniejąca 
konkurencja infrastrukturalna na 
poziomie detalicznym oraz konkurencja 
pod względem cen, oferty i jakości 
produktów oferowanych użytkownikom 
końcowym. Komisja rozważa wszystkie 
istotne ograniczenia dla konkurencji, 
niezależnie od tego, czy sieci, usługi lub 
aplikacje stanowiące źródło takich 
ograniczeń uznawane są za sieci łączności 
elektronicznej, usługi łączności 
elektronicznej lub inne rodzaje usług lub 
aplikacji porównywalne z punktu 
widzenia użytkownika końcowego, w celu 
ustalenia, czy, w ogólnym ujęciu w Unii 
lub na znacznej części jej terytorium 
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spełnione są łącznie następujące trzy
kryteria:
a) występowanie istotnych, niemających 
przejściowego charakteru barier 
strukturalnych, prawnych lub 
regulacyjnych, utrudniających wejście na 
rynek;
b) struktura rynku nie sprzyja uzyskaniu 
skutecznej konkurencji w odpowiednim 
okresie czasu, uwzględniając stan 
konkurencji infrastrukturalnej i inne 
rodzaje konkurencji po pokonaniu barier 
utrudniających wejście na rynek;
c) samo prawo konkurencji nie wystarczy 
do odpowiedniego zaradzenia 
niedoskonałościom rynku.
”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia negatywnego wpływu na użytkowników końcowych należy unikać 
osłabienia zasad konkurencji w państwach członkowskich. 

Poprawka 758
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) między pierwszym i drugim akapitem 
ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreślona

„
Oceniając, czy dany rynek ma właściwości 
mogące uzasadnić nałożenie ex ante 
obowiązków regulacyjnych i dlatego musi 
zostać ujęty w zaleceniu, Komisja 
uwzględnia w szczególności potrzebę 
spójnych regulacji w całej Unii, potrzebę 
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wspierania skutecznych inwestycji i 
innowacji w interesie użytkowników 
końcowych oraz ogólnej 
konkurencyjności unijnej gospodarki, jak 
również znaczenie danego rynku, obok 
innych czynników, takich jak istniejąca 
konkurencja infrastrukturalna na 
poziomie detalicznym oraz konkurencja 
pod względem cen, oferty i jakości 
produktów oferowanych użytkownikom 
końcowym. Komisja rozważa wszystkie 
istotne ograniczenia dla konkurencji, 
niezależnie od tego, czy sieci, usługi lub 
aplikacje stanowiące źródło takich 
ograniczeń uznawane są za sieci łączności 
elektronicznej, usługi łączności 
elektronicznej lub inne rodzaje usług lub 
aplikacji porównywalne z punktu 
widzenia użytkownika końcowego, w celu 
ustalenia, czy, w ogólnym ujęciu w Unii 
lub na znacznej części jej terytorium 
spełnione są łącznie następujące trzy 
kryteria:
a) występowanie istotnych, niemających 
przejściowego charakteru barier 
strukturalnych, prawnych lub 
regulacyjnych, utrudniających wejście na 
rynek;
b) struktura rynku nie sprzyja uzyskaniu 
skutecznej konkurencji w odpowiednim 
okresie czasu, uwzględniając stan 
konkurencji infrastrukturalnej i inne 
rodzaje konkurencji po pokonaniu barier 
utrudniających wejście na rynek;
c) samo prawo konkurencji nie wystarczy 
do odpowiedniego zaradzenia 
niedoskonałościom rynku.
”;

Or. en

Poprawka 759
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– a) między pierwszym i drugim akapitem 
ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreślona

„
Oceniając, czy dany rynek ma właściwości 
mogące uzasadnić nałożenie ex ante 
obowiązków regulacyjnych i dlatego musi 
zostać ujęty w zaleceniu, Komisja 
uwzględnia w szczególności potrzebę 
spójnych regulacji w całej Unii, potrzebę 
wspierania skutecznych inwestycji i 
innowacji w interesie użytkowników 
końcowych oraz ogólnej 
konkurencyjności unijnej gospodarki, jak 
również znaczenie danego rynku, obok 
innych czynników, takich jak istniejąca 
konkurencja infrastrukturalna na 
poziomie detalicznym oraz konkurencja 
pod względem cen, oferty i jakości 
produktów oferowanych użytkownikom 
końcowym. Komisja rozważa wszystkie 
istotne ograniczenia dla konkurencji, 
niezależnie od tego, czy sieci, usługi lub 
aplikacje stanowiące źródło takich 
ograniczeń uznawane są za sieci łączności 
elektronicznej, usługi łączności 
elektronicznej lub inne rodzaje usług lub 
aplikacji porównywalne z punktu 
widzenia użytkownika końcowego, w celu 
ustalenia, czy, w ogólnym ujęciu w Unii 
lub na znacznej części jej terytorium 
spełnione są łącznie następujące trzy 
kryteria:
a) występowanie istotnych, niemających 
przejściowego charakteru barier 
strukturalnych, prawnych lub 
regulacyjnych, utrudniających wejście na 
rynek;
b) struktura rynku nie sprzyja uzyskaniu 
skutecznej konkurencji w odpowiednim 
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okresie czasu, uwzględniając stan 
konkurencji infrastrukturalnej i inne 
rodzaje konkurencji po pokonaniu barier 
utrudniających wejście na rynek;
c) samo prawo konkurencji nie wystarczy 
do odpowiedniego zaradzenia 
niedoskonałościom rynku.
”;

Or. en

Poprawka 760
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się akapit trzeci w 
brzmieniu:

skreślony

„
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do usług roamingowych świadczonych w 
Unii użytkownikom końcowym, których 
krajowy operator jest dostawcą łączności 
elektronicznej dla ludności w państwie 
członkowskim.
”;

Or. en

Poprawka 761
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012 
Artykuł 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do usług roamingowych świadczonych w 
Unii użytkownikom końcowym, których 
krajowy operator jest dostawcą łączności 
elektronicznej dla ludności w państwie 
członkowskim;

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do uregulowanych usług roamingowych 
świadczonych w Unii użytkownikom 
końcowym, których krajowy operator jest 
dostawcą łączności elektronicznej dla 
ludności w państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 762
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera r (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w art. 2 ust. 2 dodaje się literę r) w 
brzmieniu:

skreślony

„
r) „dwustronna lub wielostronna umowa 
roamingowa” oznacza jedną umowę 
handlową lub techniczną lub większą 
liczbę takich umów zawartych między 
dostawcami usług roamingu, 
umożliwiającą wirtualne zwiększenie 
zasięgu sieci macierzystej oraz stałe 
świadczenie przez każdego dostawcę usług 
roamingu detalicznych usług roamingu 
regulowanego po tej samej cenie jak ich 
odpowiednich krajowych usług łączności 
ruchomej.
”;

Or. en

Poprawka 763
Catherine Trautmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) w art. 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: skreślony
„
7. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do dostawców usług roamingu, którzy 
świadczą detaliczne usługi roamingu 
regulowanego zgodnie z art. 4a.
”;

Or. en

Poprawka 764
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do dostawców usług roamingu, którzy 
świadczą detaliczne usługi roamingu 
regulowanego zgodnie z art. 4a.

7. Niniejszy artykuł traci moc 
obowiązującą w związku ze zniesieniem 
opłat roamingowych.

Or. de

Poprawka 765
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do
dostawców usług roamingu, którzy 
świadczą detaliczne usługi roamingu 
regulowanego zgodnie z art. 4a.

Niniejszy artykuł ma zastosowanie do dnia 
30 czerwca 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z wnioskiem Komisji osobna sprzedaż usług roamingowych została w rzeczywistości 
zablokowana ze względu na niepewność rynkową jaką wywołuje do czasu jej przyjęcia. W 
kontekście zniesienia opłat roamingowych, co proponuje sprawozdawca, instalacje 
odcinające nie są już używane, więc nie należy wymagać od dostawców, aby dalej 
przeznaczali na nie środki.

Poprawka 766
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en
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Poprawka 768
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
dostawców usług roamingu, którzy:

1. Dostawcy usług roamingu są 
uprawnieni do ograniczenia przez 
dostawcę usług roamingu korzystania z 
detalicznych usług roamingu 
regulowanego po obowiązującej stawce za 
usługi krajowe poprzez odwołanie się do 
kryterium rozsądnego używania. W 
każdym przypadku kryterium to jest 
stosowane w taki sposób, by podczas 
okresowych podróży po terytorium Unii 
konsumenci korzystający z różnych 
krajowych pakietów usług detalicznych,
dostawcy usług roamingu mogli bez obaw 
korzystać z nich w sposób, w jaki 
normalnie korzystają z odpowiednich 
krajowych pakietów usług detalicznych.
Dostawca usług roamingu korzystający z 
tej możliwości publikuje zgodnie z art. 26 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia XXX/2014 
oraz podaje w swoich umowach, zgodnie z 
art. 26 ust. 1 lit. b) i c) tego 
rozporządzenia, szczegółowe informacje 
ilościowe dotyczące sposobu stosowania 
kryterium rozsądnego używania, odnosząc 
się do opłaty głównej, ilości lub innych 
parametrów danego pakietu usług 
detalicznych.
2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, ustanawia
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania w 
umowach detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu 
korzystających z niniejszego artykułu.
BEREC opracowuje takie wytyczne pod 
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kątem ogólnego celu określonego w 
akapicie pierwszym, mając na uwadze w 
szczególności ewolucję cen i modelu 
korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen 
usług krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming 
w niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.
3. Właściwy krajowy organ regulacyjny 
monitoruje i nadzoruje stosowanie 
kryterium rozsądnego używania, w 
możliwie najszerszym stopniu 
uwzględniając ogólne wytyczne BEREC, 
po ich przyjęciu, oraz zapobiegając 
stosowaniu nieuzasadnionych warunków.

Or. en

Poprawka 769
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie 531/2012
Artykuł 4 a – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 6 i 7 nie wykluczają możliwości 
ograniczenia przez dostawcę usług 
roamingu korzystania z detalicznych 
usług roamingu regulowanego po 
obowiązującej stawce za usługi krajowe 
poprzez odwołanie się do kryterium 
rozsądnego używania. W każdym 
przypadku kryterium to jest stosowane w 
taki sposób, by podczas okresowych 
podróży po terytorium Unii konsumenci 
korzystający z różnych krajowych 
pakietów usług detalicznych dostawcy 
usług roamingu mogli bez obaw korzystać 
z nich w sposób, w jaki normalnie 
korzystają z odpowiednich krajowych 

skreślony
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pakietów usług detalicznych. Dostawca 
usług roamingu korzystający z tej 
możliwości publikuje zgodnie z art. 25 ust. 
1 lit. b) rozporządzenia XXX/2014 oraz 
podaje w swoich umowach, zgodnie z art. 
26 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia, 
szczegółowe informacje ilościowe 
dotyczące sposobu stosowania kryterium 
rozsądnego używania, odnosząc się do 
opłaty głównej, ilości lub innych 
parametrów danego pakietu usług 
detalicznych.

Or. ro

Poprawka 770
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 a – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, wydaje 
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania w 
umowach detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu 
korzystających z niniejszego artykułu..
BEREC opracowuje takie wytyczne pod 
kątem ogólnego celu określonego w 
akapicie pierwszym, mając na uwadze w 
szczególności ewolucję cen i modelu 
korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen usług 
krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming w 
niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.

BEREC opracowuje takie wytyczne pod 
kątem ogólnego celu określonego w 
akapicie pierwszym, mając na uwadze w 
szczególności ewolucję cen i modelu 
korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen usług 
krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming w 
niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.
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Or. ro

Poprawka 771
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 a – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, wydaje 
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania w 
umowach detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu korzystających 
z niniejszego artykułu.. BEREC 
opracowuje takie wytyczne pod kątem 
ogólnego celu określonego w akapicie 
pierwszym, mając na uwadze w 
szczególności ewolucję cen i modelu 
korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen usług 
krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming w 
niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, wydaje 
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania w 
umowach detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu korzystających 
z niniejszego artykułu. BEREC opracowuje 
takie wytyczne pod kątem ogólnego celu 
określonego w akapicie pierwszym, mając 
na uwadze w szczególności ewolucję cen i 
modelu korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen usług 
krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming w 
niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu.

Or. de

Poprawka 772
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 a – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy krajowy organ regulacyjny 
monitoruje i nadzoruje stosowanie 
kryterium rozsądnego używania, w 
możliwie najszerszym stopniu 
uwzględniając ogólne wytyczne BEREC, 
po ich przyjęciu, oraz zapobiegając
stosowaniu nieuzasadnionych warunków.

Właściwy krajowy organ regulacyjny 
zapobiega stosowaniu nieuzasadnionych 
warunków.

Or. ro

Poprawka 773
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Niniejszy artykuł traci moc 
obowiązującą w związku ze zniesieniem 
opłat roamingowych.”;

Or. de

Poprawka 774
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Artykuł ten ma zastosowanie do dnia
30 czerwca 2016 r.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Wraz z wnioskiem Komisji osobna sprzedaż usług roamingowych została w rzeczywistości 
zablokowana ze względu na niepewność rynkową jaką wywołuje do czasu jej przyjęcia. W 
kontekście zniesienia opłat roamingowych, co proponuje sprawozdawca, instalacje 
odcinające nie są już używane, więc nie należy wymagać od dostawców, aby dalej 
przeznaczali na nie środki.

Poprawka 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 6a
Zniesienie opłat detalicznych
Z dniem 1 lipca 2016 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu w jakimkolwiek 
państwie członkowskim wykonujących lub 
odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym, 
wiadomości MMS w roamingu 
regulowanym lub korzystających z usług 
przesyłu danych w roamingu 
regulowanym dodatkowych opłat 
w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na szczeblu krajowym, 
uniemożliwiających korzystanie zagranicą 
z urządzeń końcowych lub usług.
Aby zapobiec nieograniczonemu 
korzystaniu z detalicznych usług 
roamingu po cenach na poziomie 
krajowym, a zatem wszelkiemu tzw. 
efektowi łóżka wodnego, który mógłby 
wpłynąć na ceny oferowane wszystkim 
klientom, także tym, którzy nie korzystają 
z usług roamingu, dostawcy powinni móc 
wprowadzić do swoich pakietów 
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detalicznych zapis o uczciwym 
korzystaniu, który obejmuje maksymalnie 
pięć tygodni w roku.
Do grudnia 2015 r. Komisja, po 
publicznych konsultacjach i po zwróceniu 
się do BEREC oraz wzięciu pod uwagę w 
najwyższym stopniu jego opinii, ustanawia
ogólne wytyczne dotyczące zastosowania
rozsądnych stawek detalicznych, jeśli 
konsument przekracza zapis o uczciwym 
korzystaniu. W każdym przypadku opłaty 
te nie przekraczają pokrycia kosztów za 
świadczenie takich usług.”;

Or. en

Poprawka 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 37 pkt 4 (nowy) dodaje się 
artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 6a 
Zniesienie opłat za detaliczne usługi 
roamingu
Z dniem 1 lipca 2015 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym, 
wiadomości MMS w roamingu 
regulowanym lub korzystających z usług 
przesyłu danych w roamingu 
regulowanym dodatkowych opłat 
w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na szczeblu krajowym, 
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uniemożliwiających korzystanie zagranicą 
z urządzeń końcowych lub usług.”;

Or. en

Uzasadnienie

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Poprawka 777
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, ustanawia
ogólne wytyczne dotyczące stosowania 
kryterium rozsądnego używania przez 
dostawców roamingu. BEREC ma na 
uwadze w szczególności ewolucję cen i 
modelu korzystania z usług w państwach 
członkowskich, stopień zbliżenia cen 
usług krajowych w Unii, wszelki widoczny 
wpływ roamingu oferowanego po 
stawkach krajowych na ewolucję takich 
stawek oraz hurtowych opłat za roaming 
w niezbilansowanym ruchu między 
dostawcami usług roamingu o różnym 
rozmiarze.
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Or. en

Poprawka 778
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

. Z dniem 1 lipca 2016 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym, 
wiadomości MMS w roamingu 
regulowanym lub korzystających z usług 
przesyłu danych w roamingu 
regulowanym dodatkowych opłat 
w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na szczeblu krajowym, 
uniemożliwiających korzystanie zagranicą 
z urządzeń końcowych lub usług.

Or. en

Uzasadnienie

UWAGA: dodano wiadomość MMS, aby uniknąć sytuacji, w której operatorzy mogliby
stosować dodatkowe opłaty za MMS w roamingu. 

Poprawka 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) Art. 7 otrzymuje następujące 
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brzmienie:
Artykuł 7 „Artykuł 7

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za wykonywanie połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym

1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie przekracza 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2014 r. nie przekracza 0,05 EUR za 
minutę.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10
EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,05 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,05 EUR do dnia 30 czerwca 
2022 r.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,01
EUR w dniu 1 lipca 2016 r. i tak pozostaje
do dnia 30 czerwca 2022 r.

3. Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc łączny 
przychód z roamingu hurtowego przez 
łączną liczbę minut roamingu hurtowego 
wykorzystanych faktycznie do zapewnienia 
hurtowych połączeń roamingowych na 
terytorium Unii przez danego operatora w 
danym okresie, uzyskaną w wyniku 
kumulacji sekund, odpowiednio 
dostosowaną, aby uwzględnić możliwość 
zastosowania przez operatora sieci 
odwiedzanej minimalnej długości 
pierwszego impulsu nieprzekraczającej 30 
sekund.

3. Stawki za zakańczanie połączeń w 
sieciach ruchomych za połączenia 
głosowe w roamingu nie przekraczają od 
1 lipca 2016 r. 0,005 EUR i pozostają też 
na takim poziomie do dnia 30 czerwca 
2022 r. 

4. Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc łączny 
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przychód z roamingu hurtowego przez 
łączną liczbę minut roamingu hurtowego 
wykorzystanych faktycznie do zapewnienia 
hurtowych połączeń roamingowych na 
terytorium Unii przez danego operatora w 
danym okresie, uzyskaną w wyniku 
kumulacji sekund, odpowiednio 
dostosowaną, aby uwzględnić możliwość 
zastosowania przez operatora sieci 
odwiedzanej minimalnej długości 
pierwszego impulsu nieprzekraczającej 30 
sekund.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich średnia krajowa cena detaliczna wynosi mniej niż 0,05 
EUR. Utrzymanie ceny hurtowej za roaming głosowy na obecnym poziomie – 0,05 EUR po 1 
lipca 2016 r., gdy operatorzy będą mieli obowiązek pobierać od klientów identyczne opłaty za 
połączenia w roamingu i krajowe, wprowadziłoby poważne zachwianie rynku. Dlatego też 
należy jeszcze obniżyć ceny hurtowe za połączenia głosowe, aby pozwolić na zwiększenie 
konkurencji. Stawki za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych powinny zostać obniżone, 
aby zapobiec zachwianiom rynku.

Poprawka 780
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7 – ustępy 1 i 2

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują 
następujące brzmienie:

1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 

„1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
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koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie przekracza 0,14 EUR za 
minutę.

koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, nie przekracza
limitów określonych w ust. 2.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10
EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,05 EUR
w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez uszczerbku 
dla art. 19, pozostaje na poziomie 0,05 
EUR do dnia 30 czerwca 2022 r.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres 12 miesięcy lub 
jakikolwiek krótszy okres pozostający do 
końca okresu stosowania maksymalnej 
średniej opłaty hurtowej określonej w 
niniejszym ustępie lub przed dniem 30 
czerwca 2022 r.. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa nie przekracza w dniu 1 
lipca 2013 r. 0,10 EUR i zostaje obniżona 
do 0,03 EUR w dniu 1 lipca 2014 r., do 
0,02 EUR w dniu 1 lipca 2015 r. i 0,01 
EUR w dniu 1 lipca 2016 r.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Uzasadnienie

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Poprawka 781
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
1. Hurtowy dostęp do usług roamingu jest 
dostarczany na warunkach 
niedyskryminacyjnych, bez rozróżnienia 
pomiędzy krajowymi i zagranicznymi 
operatorami, uwzględniając warunki 
hurtowego dostępu dostarczanego dla 
domowych usług w sieci ruchomej; co 
tworzy równe warunki działania dla 
wszystkich operatorów na rynku. 

Or. en

Poprawka 782
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy maja prawo do dostępu do 
innych sieci na tych samych hurtowych 
warunkach i po tych samych cenach jak 
oferowane innym operatorom w 
odniesieniu do ich własnej sieci, chyba że 
regulatorzy lub BEREC uznają, że są to 
niesprawiedliwe warunki cenowe 
naruszające konkurencję.

Or. en
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Poprawka 783
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 6a
Zniesienie dodatkowych opłat 
detalicznych za roaming
1. Z dniem 1 lipca 2016 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym lub 
korzystających z usług przesyłu danych 
w roamingu regulowanym dodatkowych 
opłat w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na szczeblu krajowym, 
bez uszczerbku dla środków mających 
zapobiegać użytkowaniu usług w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub noszący 
znamiona oszustwa.
2. Ustęp 1 nie wyklucza ograniczenia 
przez dostawcę usług roamingu 
korzystania z detalicznych usług 
roamingu regulowanego po obowiązującej 
stawce za usługi krajowe poprzez 
odwołanie się do kryterium rozsądnego 
używania. Dostawcy usług roamingu 
publikują oraz podają w swoich umowach 
szczegółowe informacje ilościowe 
dotyczące sposobu stosowania kryterium 
rozsądnego używania, odnosząc się do 
opłaty głównej, ilości lub innych 
parametrów danego pakietu usług 
detalicznych.
3. Dostawcy usług roamingu mogą 
oferować swoim klientom możliwość



AM\1013978PL.doc 183/221 PE526.176v01-00

PL

świadomej rezygnacji z korzyści 
zastosowania krajowych stawek za 
uregulowane usługi roamingu w zamian 
za inne korzyści oferowane przez tego 
dostawcę. Dostawca usługi roamingu 
przypomina tym użytkownikom końcowym 
o naturze korzyści w roamingu, które 
zostaną utracone. Krajowe organy 
regulacyjne monitorują zwłaszcza, czy 
dostawca usługi roamingu korzystający z 
tego artykułu podejmuje działania 
biznesowe, które mogłyby stanowić 
obejście domyślnego systemu.
Do dnia 31 grudnia 2015 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
ocenia ryzyko nadużyć i arbitrażu między 
uregulowanymi usługami roamingu na 
krajowym poziomie cen i pierwotnymi 
usługami krajowymi i wydaje ogólne 
wytyczne dotyczące stosowania kryterium 
rozsądnego używania w umowach 
detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu. Właściwy 
krajowy organ regulacyjny monitoruje i 
nadzoruje zastosowanie kryterium 
rozsądnego używania, w najwyższym 
stopniu biorąc pod uwagę ogólne 
wytyczne BEREC po ich przyjęciu oraz 
gwarantuje, że nierozsądne warunki nie 
są stosowane.”;

Or. en

Poprawka 784
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Zniesienie dodatkowych opłat 
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detalicznych za roaming
1. Z dniem 1 lipca 2016 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym lub 
korzystających z usług przesyłu danych 
w roamingu regulowanym dodatkowych 
opłat w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na szczeblu krajowym, 
bez uszczerbku dla środków mających 
zapobiegać użytkowaniu usług w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub noszący 
znamiona oszustwa.
2. Ustęp 1 nie wyklucza ograniczenia 
przez dostawcę usług roamingu 
korzystania z detalicznych usług 
roamingu regulowanego po obowiązującej 
stawce za usługi krajowe poprzez 
odwołanie się do kryterium rozsądnego 
używania. Dostawcy usług roamingu 
publikują oraz podają w swoich umowach 
szczegółowe informacje ilościowe 
dotyczące sposobu stosowania kryterium 
rozsądnego używania, odnosząc się do 
opłaty głównej, ilości lub innych 
parametrów danego pakietu usług 
detalicznych.
3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. BEREC, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
ocenia ryzyko nadużyć i arbitrażu między 
uregulowanymi usługami roamingu na 
krajowym poziomie cen w państwie 
przyjmującym i wydaje ogólne wytyczne 
dotyczące stosowania kryterium 
rozsądnego używania w umowach 
detalicznych oferowanych przez 
dostawców usług roamingu. Właściwy 
krajowy organ regulacyjny monitoruje i 
nadzoruje zastosowanie kryterium 
rozsądnego używania, w najwyższym 
stopniu biorąc pod uwagę ogólne 
wytyczne BEREC po ich przyjęciu.



AM\1013978PL.doc 185/221 PE526.176v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się zniesienie detalicznych opłat za roaming począwszy od lipca 2016 r. Jednak, 
aby na to pozwolić, BEREC powinien przyjąć wytyczne dotyczące środków chroniących przed 
skutkami nadużyć i arbitrażu, które w przeciwnym razie negatywnie wpłynęłyby na rynki 
krajowe i zachęty do inwestowania.

Poprawka 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr531/2012
Artykuł 8

Tekst obowiązujący Poprawka

4b) art. 8 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 8 „Artykuł 8
Opłaty detaliczne za połączenia
realizowane w roamingu regulowanym

Opłaty detaliczne za połączenia 
realizowane w roamingu regulowanym

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) w ramach 
eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia..
Maksymalna opłata detaliczna za
połączenie zostanie obniżona do 0,19 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. Poczynając od dnia 
1 lipca 2014 r., dostawcy usług roamingu 
nie pobierają od swoich klientów 
korzystających z roamingu żadnych opłat z 
tytułu odebranych połączeń, bez 
uszczerbku dla środków mających 
zapobiegać użytkowaniu usług w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub noszący 
znamiona oszustwa. Bez uszczerbku dla 
art. 19, te maksymalne opłaty detaliczne 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) w ramach 
eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia.
Maksymalna opłata detaliczna za
połączenie zostanie obniżona do 0,19 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. i do 0,15 EUR w 
dniu 1 lipca 2015 r., a maksymalna opłata 
detaliczna za odebrane połączenie 
zostanie obniżona do 0,05 EUR w dniu 1 
lipca 2014 r. i 0,03 EUR w dniu 1 lipca 
2015 r. Te maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy usług głosowych 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r. Poczynając od dnia 1 lipca 2016 r.,
dostawcy usług roamingu nie pobierają od 
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w ramach eurotaryfy usług głosowych 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 
2017 r.

swoich klientów korzystających z 
roamingu żadnych opłat z tytułu 
odebranych połączeń, bez uszczerbku dla 
środków mających zapobiegać 
użytkowaniu usług w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem lub noszący znamiona 
oszustwa.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 786
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. opłata
detaliczna (bez podatku VAT) w ramach 
eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia..
Maksymalna opłata detaliczna za 
połączenie zostanie obniżona do 0,19 
EUR w dniu 1 lipca 2014 r. Poczynając od 
dnia 1 lipca 2014 r., dostawcy usług 
roamingu nie pobierają od swoich 
klientów korzystających z roamingu 
żadnych opłat z tytułu odebranych 
połączeń, bez uszczerbku dla środków 
mających zapobiegać użytkowaniu usług 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub 
noszący znamiona oszustwa. Bez 
uszczerbku dla art. 19, te maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 

skreślony
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usług głosowych pozostają ważne do dnia 
30 czerwca 2017 r.”;

Or. de

Poprawka 787
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5a) w art. 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać za wiadomość 
SMS w roamingu regulowanym, która 
została zainicjowana w sieci odwiedzanej, 
nie przekracza 0,03 EUR za wiadomość 
SMS. Maksymalna średnia opłata hurtowa 
zostaje obniżona do 0,02 EUR w dniu 1 
lipca 2013 r. oraz, bez uszczerbku dla art. 
19, pozostaje na poziomie 0,02 EUR do 
dnia 30 czerwca 2022 r.

„1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać za wiadomość 
SMS w roamingu regulowanym, która 
została zainicjowana w sieci odwiedzanej, 
nie przekracza 0,02 EUR za wiadomość 
SMS. Maksymalna średnia opłata hurtowa 
zostaje obniżona do 0,01 EUR w dniu 1 
lipca, 0,0075 EUR w dniu 1 lipca 2015 r. i 
0,005 EUR w dniu 1 lipca 2016 r.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Uzasadnienie

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
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(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Poprawka 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 12

Tekst obowiązujący Poprawka

4c) art. 12 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 12 „Artykuł 12

Opłaty hurtowe za usługi transmisji danych 
w roamingu regulowanym

Opłaty hurtowe za usługi transmisji danych 
w roamingu regulowanym

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,25 EUR za megabajt 
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,15 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2013 r. 
oraz do 0,05 EUR za megabajt przesłanych 
danych w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych do dnia 30 czerwca 
2022 r.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. średnia 
opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,15 EUR za megabajt 
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2014 r. 
oraz 0,0050 EUR za megabajt przesłanych 
danych w dniu 1 lipca 2015 r. oraz 
pozostaje na poziomie 0,0050 EUR za 
megabajt przesłanych danych do 30 
czerwca 2022 r.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
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przed dniem 30 czerwca 2022 r. przed dniem 30 czerwca 2022 r.
3. Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc łączny 
przychód z opłat hurtowych, uzyskany 
przez operatora sieci odwiedzanej lub 
operatora sieci macierzystej z tytułu 
świadczenia usług transmisji danych w 
roamingu regulowanym w danym okresie, 
przez łączną liczbę megabajtów faktycznie 
wykorzystanych w wyniku świadczenia 
tego rodzaju usług w tym okresie, 
uzyskaną w wyniku naliczania według 
kilobajtów w imieniu odpowiedniego 
dostawcy usług roamingu lub operatora 
sieci macierzystej w tym okresie.

3. Średnią opłatę hurtową, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, dzieląc łączny 
przychód z opłat hurtowych, uzyskany 
przez operatora sieci odwiedzanej lub 
operatora sieci macierzystej z tytułu 
świadczenia usług transmisji danych w 
roamingu regulowanym w danym okresie, 
przez łączną liczbę megabajtów faktycznie 
wykorzystanych w wyniku świadczenia 
tego rodzaju usług w tym okresie, 
uzyskaną w wyniku naliczania według 
kilobajtów w imieniu odpowiedniego 
dostawcy usług roamingu lub operatora 
sieci macierzystej w tym okresie.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 789
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) w art. 12 ustęp 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,25 EUR za megabajt 
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,15 EUR za megabajt 
przesłanych danych w dniu 1 lipca 2013 r. 
oraz do 0,05 EUR za megabajt 

„1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie 
przekracza pułapu ochronnego 
wynoszącego 0,15 EUR za megabajt 
przesłanych danych. Pułap ochronny 
zostaje obniżony do 0,015 EUR za 
megabajt przesłanych danych w dniu 1 
lipca 2014 r., do 0,0050 EUR w dniu 1 
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przesłanych danych w dniu 1 lipca 2014 r. 
oraz, bez uszczerbku dla art. 19, pozostaje 
na poziomie 0,05 EUR za megabajt 
przesłanych danych do dnia 30 czerwca 
2022 r.

lipca 2015 r. oraz do 0,0025 EUR w dniu 1 
lipca 2016 r.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Uzasadnienie

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Poprawka 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 4 d (nowy)
Rozporządzenie (EU) nr 531/2012
Artykuł 13

Tekst obowiązujący Poprawka

4d) art. 13 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 13 „Artykuł 13

Opłaty detaliczne za usługi transmisji Opłaty detaliczne za usługi transmisji 
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danych w roamingu regulowanym danych w roamingu regulowanym
1. Dostawcy usług roamingu wszystkim 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
w sposób jasny i przejrzysty udostępniają i 
aktywnie oferują eurotaryfę usług 
transmisji danych określoną w ust. 2. Ta 
eurotaryfa usług transmisji danych nie 
wiąże się z jakimkolwiek abonamentem 
lub innymi stałymi lub okresowymi 
opłatami i może być połączona z dowolną 
taryfą detaliczną.

1. Dostawcy usług roamingu wszystkim 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
w sposób jasny i przejrzysty udostępniają i 
aktywnie oferują eurotaryfę usług 
transmisji danych określoną w ust. 2. Ta 
eurotaryfa usług transmisji danych nie 
wiąże się z jakimkolwiek abonamentem 
lub innymi stałymi lub okresowymi 
opłatami i może być połączona z dowolną 
taryfą detaliczną.

Składając powyższą ofertę, dostawcy usług 
roamingu przypominają tym klientom 
korzystającym z roamingu, którzy już 
wybrali konkretną taryfę roamingową lub 
pakiet roamingowy, o warunkach tej taryfy 
lub tego pakietu.

Składając powyższą ofertę, dostawcy usług 
roamingu przypominają tym klientom 
korzystającym z roamingu, którzy już 
wybrali konkretną taryfę roamingową lub 
pakiet roamingowy, o warunkach tej taryfy 
lub tego pakietu.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2013 r. i do 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,20 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2014 r, 0,10 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2015 r. oraz 
pozostaje na poziomie 0,10 EUR za 
wykorzystany megabajt do dnia 30 
czerwca 2016 r.

Każdy dostawca usług roamingu pobiera 
od swoich klientów korzystających z 
roamingu opłaty za wszelkie usługi 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, do których stosuje się 
eurotaryfę usług transmisji danych, 
stosując naliczanie według kilobajtów, z 
wyjątkiem wiadomości multimedialnych 
(MMS), za które może być pobierana 
opłata jednostkowa. W takim przypadku 
opłata detaliczna, jaką dostawca usług 
roamingu może pobrać od swojego klienta 

Każdy dostawca usług roamingu pobiera 
od swoich klientów korzystających z 
roamingu opłaty za wszelkie usługi 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, do których stosuje się 
eurotaryfę usług transmisji danych, 
stosując naliczanie według kilobajtów, z 
wyjątkiem wiadomości multimedialnych 
(MMS), za które może być pobierana 
opłata jednostkowa. W takim przypadku 
opłata detaliczna, jaką dostawca usług 
roamingu może pobrać od swojego klienta 
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korzystającego z roamingu za przesłanie 
lub odebranie wiadomości MMS, nie 
przekracza maksymalnej opłaty detalicznej 
określonej w akapicie pierwszym.

korzystającego z roamingu za przesłanie 
lub odebranie wiadomości MMS, nie 
przekracza maksymalnej opłaty detalicznej 
określonej w akapicie pierwszym.

3. Od dnia 1 lipca 2012 r. dostawcy usług 
roamingu stosują automatycznie eurotaryfę 
usług transmisji danych do wszystkich 
dotychczasowych klientów korzystających 
z roamingu, z wyjątkiem tych klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
dokonali już wyboru konkretnej taryfy 
roamingowej lub którzy już korzystają z 
taryfy, która jest ewidentnie niższa od 
eurotaryfy usług transmisji danych, lub 
którzy dokonali już wyboru pakietu 
roamingowego, dzięki czemu korzystają z 
taryfy w zakresie transmisji danych w 
roamingu regulowanym innej niż taryfa, 
jaką zostaliby objęci w razie niedokonania 
takiego wyboru.

3. Od dnia 1 lipca 2012 r. dostawcy usług 
roamingu stosują automatycznie eurotaryfę 
usług transmisji danych do wszystkich 
dotychczasowych klientów korzystających 
z roamingu, z wyjątkiem tych klientów 
korzystających z roamingu, którzy 
dokonali już wyboru konkretnej taryfy 
roamingowej lub którzy już korzystają z 
taryfy, która jest ewidentnie niższa od 
eurotaryfy usług transmisji danych, lub 
którzy dokonali już wyboru pakietu 
roamingowego, dzięki czemu korzystają z 
taryfy w zakresie transmisji danych w 
roamingu regulowanym innej niż taryfa, 
jaką zostaliby objęci w razie niedokonania 
takiego wyboru.

4. Od dnia 1 lipca 2012 r. dostawcy usług 
roamingu stosują eurotaryfę usług 
transmisji danych do wszystkich nowych 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy nie dokonali celowego wyboru innej 
taryfy w zakresie transmisji danych w 
roamingu lub pakietu taryfowego w 
zakresie usług roamingu, który przewiduje 
inną taryfę w zakresie transmisji danych w 
roamingu regulowanym.

4. Od dnia 1 lipca 2012 r. dostawcy usług 
roamingu stosują eurotaryfę usług 
transmisji danych do wszystkich nowych 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy nie dokonali celowego wyboru innej 
taryfy w zakresie transmisji danych w 
roamingu lub pakietu taryfowego w 
zakresie usług roamingu, który przewiduje 
inną taryfę w zakresie transmisji danych w 
roamingu regulowanym.

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może w każdej chwili zażądać zmiany na 
eurotaryfę usług transmisji danych lub 
zrezygnować z niej, przestrzegając przy 
tym warunków umowy. Każda zmiana 
następuje bezpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania wniosku i 
nie podlega warunkom ani ograniczeniom 
dotyczącym elementów abonamentu 
innych niż roaming ogólnounijny. 
Dostawca usług roamingu może przesunąć 
termin takiej zmiany tak, aby poprzednia 
taryfa roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy. 
Eurotaryfę usług transmisji danych można 
zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może w każdej chwili zażądać zmiany na 
eurotaryfę usług transmisji danych lub 
zrezygnować z niej, przestrzegając przy
tym warunków umowy. Każda zmiana 
następuje bezpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania wniosku i 
nie podlega warunkom ani ograniczeniom 
dotyczącym elementów abonamentu 
innych niż roaming ogólnounijny. 
Dostawca usług roamingu może przesunąć 
termin takiej zmiany tak, aby poprzednia 
taryfa roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy. 
Eurotaryfę usług transmisji danych można 
zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 
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eurotaryfą usług głosowych. eurotaryfą usług głosowych.
6. Do dnia 30 czerwca 2012 r. dostawcy 
usług roamingu poinformują wszystkich 
swoich klientów korzystających z 
roamingu indywidualnie, w sposób jasny i 
zrozumiały i na trwałym nośniku, o 
eurotaryfie usług transmisji danych, o tym, 
że będzie ona miała zastosowanie 
najpóźniej od dnia 1 lipca 2012 r. w 
przypadku wszystkich klientów 
korzystających z roamingu, którzy nie 
dokonali celowego wyboru określonej 
taryfy lub pakietu mających zastosowanie 
do usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także o przysługującym 
im prawie do zmiany na eurotaryfę usług 
transmisji danych oraz rezygnacji z niej 
zgodnie z ust. 5.

6. Do dnia 30 czerwca 2012 r. dostawcy 
usług roamingu poinformują wszystkich 
swoich klientów korzystających z 
roamingu indywidualnie, w sposób jasny i 
zrozumiały i na trwałym nośniku, o 
eurotaryfie usług transmisji danych, o tym, 
że będzie ona miała zastosowanie 
najpóźniej od dnia 1 lipca 2012 r. w 
przypadku wszystkich klientów 
korzystających z roamingu, którzy nie 
dokonali celowego wyboru określonej 
taryfy lub pakietu mających zastosowanie 
do usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także o przysługującym 
im prawie do zmiany na eurotaryfę usług 
transmisji danych oraz rezygnacji z niej 
zgodnie z ust. 5.”;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 791
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012
Artykuł 14 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli korzystanie z detalicznych usług 
roamingu regulowanego po stawce 
obowiązującej w przypadku usług 
krajowych podlega ograniczeniu 
wynikającego z kryterium rozsądnego 
używania zgodnie z art. 4a ust. 2, dostawcy 
usług roamingu ostrzegają klientów 
korzystających z roamingu, że korzystanie 
z połączeń roamingowych i wiadomości 
SMS osiągnęło limit rozsądnego używania, 
przekazując im równocześnie podstawowe 
zindywidualizowane informacje o opłatach 
za usługi roamingu obowiązujących za 

1a. Od dnia 1 lipca 2017 r. korzystanie z 
detalicznych usług roamingu regulowanego 
po stawce obowiązującej w przypadku 
usług krajowych podlega ograniczeniu 
wynikającego z kryterium rozsądnego 
używania zgodnie z art. 6a ust. 2, dostawcy 
usług roamingu ostrzegają klientów 
korzystających z roamingu, że korzystanie 
z połączeń roamingowych i wiadomości 
SMS osiągnęło limit rozsądnego używania, 
przekazując im równocześnie podstawowe 
zindywidualizowane informacje o opłatach 
za usługi roamingu obowiązujących za 
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wykonywanie połączeń lub wysyłanie 
wiadomości SMS przekraczające opłaty za 
usługi krajowe lub usługi wykraczające 
poza pakiet usług krajowych, zgodnie z 
akapitem drugim, czwartym i piątym ust. 1 
niniejszego artykułu.”;

wykonywanie połączeń lub wysyłanie 
wiadomości SMS przekraczające opłaty za 
usługi krajowe lub usługi wykraczające 
poza pakiet usług krajowych.

Or. de

Poprawka 792
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012
Artykuł 15 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli korzystanie z detalicznych usług 
roamingu regulowanego po stawce 
obowiązującej w przypadku usług 
krajowych podlega ograniczeniu 
wynikającemu z kryterium rozsądnego 
używania zgodnie z art. 4a ust. 2, dostawcy 
usług roamingu ostrzegają klientów 
korzystających z roamingu, że korzystanie 
z usług transmisji danych w roamingu 
osiągnęło limit rozsądnego używania, 
przekazując im równocześnie podstawowe 
zindywidualizowane informacje o opłatach 
za usługi roamingu obowiązujących za 
korzystanie z usług transmisji danych 
przekraczających opłaty za usługi krajowe 
lub usługi wykraczające poza pakiet usług 
krajowych, zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Ustęp 3 niniejszego artykułu ma 
zastosowanie do opłat z tytułu usług 
transmisji danych w roamingu 
przekraczających opłaty obowiązujące za 
usługi krajowe lub usług wykraczających 
poza pakiety, o których mowa w art. 4a
ust. 2.

2a. Od dnia 1 lipca 2017 r. korzystanie z 
detalicznych usług roamingu regulowanego 
po stawce obowiązującej w przypadku 
usług krajowych podlega ograniczeniu 
wynikającemu z kryterium rozsądnego 
używania zgodnie z art. 6a ust. 2, dostawcy 
usług roamingu ostrzegają klientów 
korzystających z roamingu, że korzystanie 
z usług transmisji danych w roamingu 
osiągnęło limit rozsądnego używania, 
przekazując im równocześnie podstawowe 
zindywidualizowane informacje o opłatach 
za usługi roamingu obowiązujących za 
korzystanie z usług transmisji danych 
przekraczających opłaty za usługi krajowe 
lub usługi wykraczające poza pakiet usług 
krajowych, zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu. Ustęp 3 niniejszego artykułu ma 
zastosowanie do opłat z tytułu usług 
transmisji danych w roamingu 
przekraczających opłaty obowiązujące za 
usługi krajowe lub usług wykraczających 
poza pakiety, o których mowa w art. 6a
ust. 2.

Or. de
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Poprawka 793
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) […] skreślony

Or. en

Poprawka 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) […] skreślony

Or. en

Poprawka 795
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 31 grudnia 2016 r. 

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
tej sprawie zgodnie z ust. 2–6. 

2. Do dnia 1 lipca 2015 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
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Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące zmiany okresu obowiązywania 
lub zmiany poziomu maksymalnych opłat 
hurtowych, o których mowa w art. 7, 9 i 
12, uwzględniając także stawki za 
zakończenie połączenia.

Or. en

Poprawka 796
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencji Komisja 
do dnia 30 czerwca 2015 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
proponuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie przegląd poziomu maksymalnych 
opłat hurtowych, o których mowa w art. 7, 
9 i 12, uwzględniając także stawki za 
zakończenie połączenia.

Or. en

Poprawka 797
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie nr 531/2012
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sprawozdanie wykaże, że opcje 
taryfowe, w których stawki opłat 
obowiązujące za usługi krajowe stosowane 
są zarówno w przypadku usług krajowych, 

Jeżeli sprawozdanie wykaże, że opcje 
taryfowe, w których stawki opłat 
obowiązujące za usługi krajowe stosowane 
są zarówno w przypadku usług krajowych, 
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jak i usług roamingu regulowanego, nie są 
oferowane we wszystkich pakietach usług 
detalicznych z zastrzeżeniem rozsądnego 
używania przez co najmniej jednego 
dostawcę usług roamingu w każdym 
państwie członkowskim, lub że oferta 
alternatywnych dostawców usług roamingu 
nie pozwoliła konsumentom w całej Unii 
uzyskać łatwego dostępu do zasadniczo 
porównywalnych taryf za usługi roamingu, 
Komisja w tym samym terminie
przedstawia odpowiedniej projekty 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w 
celu zaradzenia tej sytuacji oraz 
dopilnowania, by taryfy za usługi krajowe i 
roamingowe były identyczne na rynku 
wewnętrznym.

jak i usług roamingu regulowanego, nie są 
oferowane we wszystkich pakietach usług 
detalicznych z zastrzeżeniem rozsądnego 
używania przez co najmniej jednego 
dostawcę usług roamingu w każdym 
państwie członkowskim, lub że oferta 
alternatywnych dostawców usług roamingu 
nie pozwoliła konsumentom w całej Unii 
uzyskać łatwego dostępu do zasadniczo 
porównywalnych taryf za usługi roamingu, 
Komisja, do lipca 2015 r., po 
konsultacjach społecznych i po zwróceniu 
się do BEREC i wzięciu w najwyższym 
stopniu pod uwagę jego opinii, 
przedstawia odpowiedniej projekty 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w 
celu zaradzenia tej sytuacji oraz 
dopilnowania, by taryfy za usługi krajowe i 
roamingowe były identyczne na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 798
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera b – podpunkt ii
Rozporządzenie nr 531/2012
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w celu zmiany okresu stosowania lub 
obniżenia maksymalnych opłat hurtowych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12, aby 
zapewnić wszystkim dostawcom usług 
roamingu większe możliwości 
udostępnienia w ich pakietach usług 
detalicznych opcji taryfowych z 
zastrzeżeniem rozsądnego używania, w 
których stawki opłat obowiązujące za 
usługi krajowe stosowane są zarówno w 
przypadku usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego, tak jak gdyby z 
tych drugich korzystano w ramach sieci 

d) w celu zmiany okresu stosowania lub 
obniżenia maksymalnych opłat hurtowych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12, aby 
zapewnić wszystkim dostawcom usług 
roamingu większe możliwości 
udostępnienia w ich pakietach usług 
detalicznych opcji taryfowych z 
zastrzeżeniem rozsądnego używania, w 
których stawki opłat obowiązujące za 
usługi krajowe stosowane są zarówno w 
przypadku usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego, tak jak gdyby z 
tych drugich korzystano w ramach sieci 
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macierzystej. macierzystej do lipca 2015 r.

Or. en

Poprawka 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 19 „Artykuł 19

Przegląd Przegląd
1. Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie do dnia 30 
czerwca 2016 r. Komisja oceni w 
szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte.
Komisja dokona między innymi 
przeglądu:

1. Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
tej sprawie zgodnie z ust. 2–6.

a) czy konkurencja jest wystarczająco 
rozwinięta, aby uzasadnione było 
wygaśnięcie maksymalnych opłat 
detalicznych;

2. Komisja, do 30 września 2015 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji z BEREC, 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące zmiany 
okresu obowiązywania lub poziomu opłat 
za zakańczanie połączeń w sieciach 
ruchomych w roamingu i maksymalnych 
opłat hurtowych przewidzianych w art. 7, 
9 i 12.

b) czy konkurencja jest wystarczająca dla 
zniesienia maksymalnych opłat hurtowych;

3. Komisja, do 30 czerwca 2016 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące między 
innymi:

c) zmian i oczekiwanych przyszłych 
tendencji dotyczących wysokości opłat 

a) czy konkurencja jest wystarczająco 
rozwinięta, aby uzasadnione było 
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hurtowych i detalicznych z tytułu 
świadczenia klientom korzystającym z 
roamingu usług połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, w 
porównaniu z wysokością opłat za usługi 
łączności ruchomej na poziomie krajowym 
w państwach członkowskich, odrębnie dla 
klientów usług abonamentowych i 
klientów usług przedpłaconych, oraz 
jakości i szybkości tych usług;

wygaśnięcie maksymalnych opłat 
detalicznych;

d) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

b) czy konkurencja jest wystarczająca dla 
zniesienia maksymalnych opłat hurtowych;

e) zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych, z różnorodności taryf 
i produktów dostępnych dla konsumentów 
o różnych potrzebach w zakresie 
wykonywania połączeń oraz różnicy 
między taryfami roamingowymi a taryfami 
krajowymi, wraz z dostępnością ofert 
przewidujących jednolitą taryfę dla usług 
krajowych i usług roamingu;

c) zmian i oczekiwanych przyszłych 
tendencji dotyczących wysokości opłat 
hurtowych i detalicznych z tytułu 
świadczenia klientom korzystającym z 
roamingu usług połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, w 
porównaniu z wysokością opłat za usługi 
łączności ruchomej na poziomie krajowym 
w państwach członkowskich, odrębnie dla 
klientów usług abonamentowych i 
klientów usług przedpłaconych, oraz 
jakości i szybkości tych usług;

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

d) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu w 
takim stopniu, że różnica między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi 
zbliżyła się do zera;

e) zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych, z różnorodności taryf 
i produktów dostępnych dla konsumentów 
o różnych potrzebach w zakresie 
wykonywania połączeń oraz różnicy 
między taryfami roamingowymi a taryfami 
krajowymi, wraz z dostępnością ofert 
przewidujących jednolitą taryfę dla usług 
krajowych i usług roamingu;

h) stopnia, w jakim poziom pułapów opłat f) stopnia konkurencji na rynku 
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hurtowych i maksymalnych opłat 
detalicznych zapewnił odpowiednią 
ochronę przed nadmiernie wysokimi 
cenami dla konsumentów, przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu.

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

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że
rozwiązania strukturalne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu były 
niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu z korzyścią dla wszystkich 
europejskich konsumentów lub że różnice 
między taryfami roamingowymi i taryfami 
krajowymi nie zbliżyły się do zera, 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii i 
tym samym osiągnięcia rynku 
wewnętrznego usług łączności ruchomej, 
na którym ostatecznie nie będzie różnicy 
między taryfami krajowymi i 
roamingowymi. W szczególności Komisja 
sprawdzi, czy konieczne jest:

g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu w 
takim stopniu, że różnica między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi 
zbliżyła się do zera;

a) określenie dodatkowych rozwiązań 
technicznych i strukturalnych;

h) stopnia, w jakim poziom pułapów opłat 
hurtowych i maksymalnych opłat 
detalicznych zapewnił odpowiednią 
ochronę przed nadmiernie wysokimi 
cenami dla konsumentów, przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu. 

b) zmodyfikowanie rozwiązań 
strukturalnych;

4. Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 2, wykaże, że należy zmienić okres 
trwania lub poziom maksymalnych opłat 
hurtowych lub opłat za zakańczanie 
połączeń w sieciach ruchomych w 
roamingu, Komisja do dnia 31 grudnia 
2015 r. przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiedni 
wniosek w celu rozwiązania tej kwestii.
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c) przedłużenie obowiązywania i 
ewentualna zmiana poziomu 
maksymalnych opłat detalicznych 
przewidzianych w art. 8, 10 i 13;

Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 3, wykaże, że rozwiązania 
strukturalne przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu były niewystarczające dla 
celów wspierania konkurencji na rynku 
wewnętrznym usług roamingu z korzyścią 
dla wszystkich europejskich konsumentów 
lub, że różnice między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi nie 
zbliżyły się do zera, Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiednie wnioski w celu rozwiązania 
tej kwestii i tym samym osiągnięcia rynku 
wewnętrznego usług łączności ruchomej, 
na którym ostatecznie nie będzie różnicy 
między taryfami krajowymi i 
roamingowymi.

d) zmiana okresu obowiązywania lub 
zmiana poziomu maksymalnych opłat 
hurtowych przewidzianych w art. 7, 9 i 12;

5. Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja przedstawia 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Każde sprawozdanie 
zawiera podsumowanie monitorowania 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępu w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa w 
ust. 2 i 3.

e) wprowadzenie wszelkich innych 
niezbędnych wymogów, w tym w zakresie 
braku rozróżnienia taryf roamingowych i 
krajowych;

6. Aby ocenić rozwój konkurencji na
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa 
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.

3. Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja przedstawia 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Każde sprawozdanie 
zawiera podsumowanie monitorowania 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępu w realizacji celów 

BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.”;
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niniejszego rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa w 
ust. 1 i 2.
4. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.

BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 800
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 231/2012
Artykuł 19

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Przegląd „1. Komisja dokona przeglądu 

funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
tej sprawie zgodnie z ust. 2–6.

1. Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a po przeprowadzeniu 

2. Komisja, do 30 czerwca 2015 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji z BEREC, 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
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konsultacji publicznych przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie do dnia 30 
czerwca 2016 r. Komisja oceni w 
szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte.
Komisja dokona między innymi 
przeglądu:

Radzie sprawozdanie dotyczące zmiany 
okresu obowiązywania lub poziomu 
maksymalnych opłat hurtowych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12, biorąc 
także pod uwagę stawki za zakańczanie 
połączeń.

a) czy konkurencja jest wystarczająco 
rozwinięta, aby uzasadnione było 
wygaśnięcie maksymalnych opłat 
detalicznych;

BEREC do dnia 30 czerwca 2015 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
przedstawia wytyczne dotyczące środków 
zapobiegających użyciu niezgodnemu z 
przeznaczeniem lub noszącemu znamiona 
oszustwa zgodnie z art. 6a.

b) czy konkurencja jest wystarczająca dla 
zniesienia maksymalnych opłat 
hurtowych;

3. Komisja do dnia 30 czerwca 2016, po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące między 
innymi: 

c) zmian i oczekiwanych przyszłych 
tendencji dotyczących wysokości opłat 
hurtowych i detalicznych z tytułu 
świadczenia klientom korzystającym z 
roamingu usług połączeń głosowych, 
wiadomości SMS i transmisji danych, w 
porównaniu z wysokością opłat za usługi 
łączności ruchomej na poziomie 
krajowym w państwach członkowskich, 
odrębnie dla klientów usług 
abonamentowych i klientów usług 
przedpłaconych, oraz jakości i szybkości 
tych usług;

a) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

d) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

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

e) zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych, z różnorodności 
taryf i produktów dostępnych dla 
konsumentów o różnych potrzebach w 
zakresie wykonywania połączeń oraz 

c) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu.
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różnicy między taryfami roamingowymi a 
taryfami krajowymi, wraz z dostępnością 
ofert przewidujących jednolitą taryfę dla 
usług krajowych i usług roamingu;
f) stopnia konkurencji na rynku 
detalicznym i hurtowym, a w 
szczególności pozycji rynkowej 
mniejszych, niezależnych lub nowo 
powstałych operatorów, w tym wpływu 
umów komercyjnych na konkurencję oraz 
stopnia wzajemnego połączenia 
operatorów;

Komisja oceni zwłaszcza czy należy 
ustanowić dodatkowe techniczne i 
strukturalne środki lub zmienić środki 
strukturalne.

g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu w 
takim stopniu, że różnica między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi 
zbliżyła się do zera;

4. Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 2, wykaże, że należy zmienić okres 
trwania lub poziom maksymalnych cen 
hurtowych, Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiednie wnioski w celu rozwiązania 
tej kwestii.

h) stopnia, w jakim poziom pułapów opłat 
hurtowych i maksymalnych opłat 
detalicznych zapewnił odpowiednią 
ochronę przed nadmiernie wysokimi 
cenami dla konsumentów, przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu.

Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 3, wykaże, że rozwiązania strukturalne 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
były niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu z korzyścią dla wszystkich 
europejskich konsumentów, Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie odpowiednie wnioski w celu 
rozwiązania tej kwestii. 

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że 
rozwiązania strukturalne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu były 
niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu z korzyścią dla wszystkich 
europejskich konsumentów lub że różnice 
między taryfami roamingowymi i taryfami 
krajowymi nie zbliżyły się do zera, 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii i 
tym samym osiągnięcia rynku 
wewnętrznego usług łączności ruchomej, 
na którym ostatecznie nie będzie różnicy 
między taryfami krajowymi i 
roamingowymi. W szczególności Komisja 

W obu przypadkach wnioski dotyczące 
wszelkich właściwych środków 
przedstawiane są razem ze 
sprawozdaniami.
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sprawdzi, czy konieczne jest:
a) określenie dodatkowych rozwiązań 
technicznych i strukturalnych;

5. Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja przedstawia 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Każde sprawozdanie 
zawiera podsumowanie monitorowania 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępu w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia. 

b) określenie dodatkowych rozwiązań 
technicznych i strukturalnych;

6. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa 
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.

c) przedłużenie obowiązywania i 
ewentualna zmiana poziomu 
maksymalnych opłat detalicznych 
przewidzianych w art. 8, 10 i 13;

BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.”

d) zmiana okresu obowiązywania lub 
zmiana poziomu maksymalnych opłat 
hurtowych przewidzianych w art. 7, 9 i 12;
e) wprowadzenie wszelkich innych 
niezbędnych wymogów, w tym w zakresie 
braku rozróżnienia taryf roamingowych i 
krajowych.
3 Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja przedstawia 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Każde sprawozdanie 
zawiera podsumowanie monitorowania 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępu w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa w 
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ust. 1 i 2.
4. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa 
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.

BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:PL:PDF)

Poprawka 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„Rola doradcza BEREC, podstawowa 
wobec wszelkich wniosków
ustawodawczych dotyczących sektora 
łączności elektronicznej, powinna zostać 
usystematyzowana.”;

Or. en
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Poprawka 802
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)
Decyzja nr 243/2012/UE
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Zmiany w decyzji nr 243/2012/UE

Ustanawiając strukturę opłat wnoszonych 
za przyznanie widma, właściwe krajowe 
organy zapewniają to, że wybrana 
struktura opłat skraca czas stworzenia 
nowej sieci i usług dostępnych dla 
konsumentów i obywateli poprzez:
a) rozważenie możliwych korzyści 
alternatywnych struktur opłat, w tym 
wnoszenia regularnych rocznych opłat 
przez okres obowiązywania zezwolenia, 
pod względem wpływu, jaki takie opłaty 
mają na inwestycje, innowacje oraz 
dostępność wybranej usługi w całej Unii 
Europejskiej oraz 
b) rozważenie rozpoczęcia pobierania 
takich opłat od daty uruchomienia usług, 
które zależą od przydzielonego widma.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna struktura opłat w większości przypadków w Unii charakteryzuje się dużymi opłatami 
z góry, które nie są spójne z profilem czasowym zamierzonej inwestycji w sieć ani z czasem 
generowania dochodów zapewnianych przez korzystanie z przyznanego widma. Bardziej 
zbilansowane podejście, które uwzględnia pełen wpływ, jaki alternatywne struktury opłat 
mają na inwestycje i innowacje.

Poprawka 803
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy
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Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane 
jest najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. 
Kolejne sprawozdania są przedkładane co 
cztery lata. Jeśli jest to konieczne, 
Komisja przedkłada odpowiednie projekty
w celu zmiany niniejszego rozporządzenia 
oraz dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Sprawozdania są 
podawane do wiadomości publicznej.

6a. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. W każdym przypadku do dnia 30 
czerwca 2015 r. Komisja poddaje 
przeglądowi i ocenia całościowe ramy 
prawne obowiązujące w obszarze 
łączności elektronicznej i przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające odpowiednie 
propozycje w celu zmiany niniejszego 
rozporządzenia oraz dostosowania innych 
instrumentów prawnych.

Ocena powinna obejmować w 
szczególności następujące kwestie:
– weryfikacja, czy asymetryczna, istotna 
cena rynkowa i rozporządzenia dotyczące 
dostępu mogą ewentualnie zostać 
uregulowane w innych sposób.
– ewaluacja konieczności dalszych 
regulacji w tym obszarze i ich 
stosowalność w stosunku do wszystkich 
uczestników rynku w całym łańcuchu 
wartości.
– zapewnienie tego, że użytkownicy usług 
cyfrowych mogą je również kontrolować, 
a przenoszalność przy zmianie różnych 
systemów operacyjnych jest 
zagwarantowana.
– Wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć 
możliwość działania na równych 
warunkach, zarówno dostawcy usług 
online OTT, jak i dostawcy usług 
telekomunikacyjnych. Ponadto należy 
zagwarantować, że użytkownicy usług 
online OTT, jak ma to już miejsce w 
przypadku dostawców usług 
telekomunikacyjnych, podczas zmiany są 
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chronieni zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, otwartości, 
przenoszalności, współdziałania i 
ułatwiania.

Or. de

Poprawka 804
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane 
jest najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. 
Kolejne sprawozdania są przedkładane co 
cztery lata. Jeśli jest to konieczne, 
Komisja przedkłada odpowiednie projekty 
w celu zmiany niniejszego rozporządzenia 
oraz dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Sprawozdania są 
podawane do wiadomości publicznej.

Komisja przeprowadza dogłębną ocenę 
oraz dogłębny przegląd całych ram 
prawnych dotyczących komunikacji 
elektronicznej oraz przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie zawierające właściwe 
wnioski do dnia 30 czerwca 2015 r.

Przegląd przeprowadza się w celu:
– oceny, czy można usunąć asymetryczne, 
dotyczące podmiotów o znaczącej pozycji 
rynkowej przepisy wchodzące w skład ram 
prawnych UE w zakresie cen i dostępu;
– oceny ciągłej potrzeby pozostawienia 
przepisów, które stosowałyby się 
symetrycznie do wszystkich podmiotów na 
rynku razem z konwergencyjnym 
łańcuchem wartości; 
– zagwarantowania, że użytkownicy usług 
cyfrowych mogą kontrolować swoje 
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cyfrowe życie i dane poprzez usuwanie 
przeszkód w zmianie operatora bez utraty 
ich aplikacji i danych; 
– zagwarantowania równych warunków 
działania oraz zapewnienia wystarczającej 
ochrony klientom korzystającym w sieci z 
usług OTT w porównaniu z usługami 
telekomunikacyjnymi, poprzez 
ustanowienie przepisów gwarantujących 
zastosowanie w przypadku usług OTT 
właściwie wprowadzonych przepisów 
dotyczących usług komunikacji 
elektronicznej takich jak przejrzystość, 
niedyskryminowanie, otwartość, łatwość w 
zmianie dostawcy, interoperacyjność, 
łączność „każdy z każdym” oraz 
możliwość przenoszenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Poprawka 805
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy
Rozporządzenie (WE) nr 531/2012
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Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane 
jest najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. 
Kolejne sprawozdania są przedkładane co 
cztery lata. Jeśli jest to konieczne, 
Komisja przedkłada odpowiednie projekty 
w celu zmiany niniejszego rozporządzenia 
oraz dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Sprawozdania są 
podawane do wiadomości publicznej.

6a. Komisja w sposób wyczerpujący 
przegląda i ocenia całościowe ramy 
regulacyjne, które dotyczą łączności 
elektronicznej, a wyniki wraz z 
odpowiednimi propozycjami zmian 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie najpóźniej do 31 marca 2015 r. 

Or. de

Poprawka 806
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane 
jest najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. 
Kolejne sprawozdania są przedkładane co 
cztery lata. Jeśli jest to konieczne, 
Komisja przedkłada odpowiednie projekty 
w celu zmiany niniejszego rozporządzenia 
oraz dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Sprawozdania są 

1. Komisja dokonuje wyczerpującego 
przeglądu i oceny całościowych ram 
prawnych dotyczących łączności 
elektronicznej oraz do dnia 30 czerwca 
2015 r. przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
zawierające odpowiednie propozycje.
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podawane do wiadomości publicznej.

Or. de

Poprawka 807
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane jest 
najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. Kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata. Jeśli jest to konieczne, Komisja 
przedkłada odpowiednie projekty w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia oraz 
dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Sprawozdania są 
podawane do wiadomości publicznej.

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane jest 
najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. Kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata. Jeśli jest to konieczne, Komisja 
przedkłada odpowiednie projekty w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia oraz 
dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Przegląd zawiera między 
innymi:

Or. en

Poprawka 808
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd Komisji

Or. de
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Poprawka 809
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Przegląd powinien obejmować 
zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 
r. w sprawie danych produktów i usług 
rynkowych w sektorze łączności 
elektronicznej podlegającej regulacji ex 
ante zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/21/WE w 
sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej
obejmującą test „trzech kryteriów”. 
Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 
r. w sprawie znaczących rynków 
produktów i usług pozostaje w mocy do 
momentu dogłębnego przeglądu ram 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalna zmiana obecnego modelu regulacyjnego i konkurencyjnego UE musi być 
przeprowadzona po dogłębnym przeglądzie, konsultacjach społecznych oraz ocenie skutków. 
Niniejsze rozporządzenie lub akty wykonawcze nie powinny być z uszczerbkiem dla takiego 
przeglądu, w tym kontekście modyfikacja obecnie stosowanej listy znaczących rynków nie 
może być uzasadniona zanim współustawodawca nie wyrazi na nią zgody po 
przeprowadzeniu przeglądu.

Poprawka 810
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ogólnoeuropejskie usługi i operatorzy, 
biorąc pod uwagę możliwość wskazania 
przez Komisję ponadnarodowych rynków 
zgodnie z art. 15 ust. 4 dyrektywy 
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2002/21/WE;

Or. en

Poprawka 811
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ułatwienie rozwoju globalnie
konkurencyjnym ogólnoeuropejskim 
dostawcom oraz dostarczenie 
transgranicznych usług biznesowych.

Or. en

Poprawka 812
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ocenia możliwość zakończenia 
asymetrycznych i opartych o protokół 
SMP regulacji cenowych i dostępu;

Or. de

Poprawka 813
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wskazanie ponadnarodowych rynków, 
na początku przynajmniej w odniesieniu 
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do usług biznesowych, umożliwiając 
dostawcom powiadomienie BEREC o ich 
woli obsługiwania takich rynków oraz 
nadzór przez BEREC nad dostawcami 
obsługującymi takie rynki;

Or. en

Poprawka 814
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – punkt 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) ocenia, w jakim zakresie są w dalszym 
ciągu potrzebne istniejące regulacje, które 
w równym stopniu dotyczą wszystkich 
uczestników rynku w łańcuchu wartości;

Or. de

Poprawka 815
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – punkt 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) gwarantuje, że konsumenci i 
użytkownicy usług cyfrowych są w stanie 
kontrolować swoją tożsamość cyfrową i 
dane, podczas gdy zmiana między różnymi 
systemami operacyjnymi stanie się 
łatwiejsza i będzie możliwa bez utraty 
aplikacji i danych;

Or. de

Poprawka 816
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jedno unijne pozwolenie, włączając 
ogólnoeuropejskie aukcje widma oraz 
strukturę nadzoru nad całością ram;

Or. en

Poprawka 817
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – punkt 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) zapewnia, że są stosowane jednakowe 
warunki działania i konkurencji w 
obszarze usług telekomunikacyjnych i 
usługi OTT i, tym samym, może zostać 
zapewniony wystarczający stopień 
ochrony użytkowników usług OTT. 
Jednocześnie w szczególności uwzględnia
się zasady przejrzystości, niedyskryminacji 
i współdziałania, jak również ułatwiania 
zmiany dostawcy.

Or. de

Poprawka 818
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – podpunkt iv (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wzmocnienie zastosowania środka 
funkcjonalnego oddzielenia poprzez 
zniesienie wyjątkowego charakteru 
zobowiązania tworzącego wzrost zachęt 
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dla inwestycji w sieci i dalszy rozwój 
wewnętrznego rynku łączności 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 819
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – podpunkt v (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie globalnej konkurencji 
Unii i europejskiego sektora cyfrowego, a 
także inwestycji i innowacji.

Or. en

Poprawka 820
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Europejski Urząd ds. Regulacji i Nadzoru 

Europejskiego Jednolitego Rynku 
Łączności Elektronicznej

Ustanawia się Europejski Niezależny 
Urząd ds. Regulacji i Nadzoru 
Europejskiego Jednolitego Rynku 
Łączności Elektronicznej, który reguluje i 
nadzoruje właściwe funkcjonowanie 
europejskiego rynku łączności 
elektronicznej. Koszt związany z 
działalnością niezależnego urzędu 
pokrywany jest z obowiązkowego podatku 
pobieranego od połączeń elektronicznych.
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Or. fr

Poprawka 821
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 […] skreślony

Or. en

Poprawka 822
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MINIMALNE ELEMENTY OFERT 
DOTYCZĄCYCH EUROPEJSKICH
PRODUKTÓW WIRTUALNEGO 
DOSTĘPU SZEROKOPASMOWEGO

MINIMALNE ELEMENTY OFERT 
DOTYCZĄCYCH EUROPEJSKICH 
PRODUKTÓW DOSTĘPU WYSOKIEJ 
JAKOŚCI DLA 
OGÓLNOEUROPEJSKICH USŁUG 
ŁĄCZNOŚCI BIZNESOWEJ

Or. en

Poprawka 823
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. […] skreślona

Or. en
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Poprawka 824
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Hurtowy produkt zapewniający dostęp w 
sieci stacjonarnej oferowany na poziomie 
warstwy 3 siedmiowarstwowego modelu 
OSI (modelu ISO OSI RM) (warstwa 
sieciowa), na poziomie IP dostępu do 
strumienia bitów z punktem dostępu do 
usługi oferującym wyższy stopień 
agregacji zasobów, np. na poziomie 
krajowym lub regionalnym.

OFERTA 1: Wysokiej jakości hurtowy 
produkt zapewniający dostęp w sieci 
stacjonarnej oferowany na poziomie 
warstwy 3 siedmiowarstwowego modelu 
OSI (modelu ISO OSI RM) (warstwa 
sieciowa), na poziomie IP dostępu do 
strumienia bitów z punktem dostępu do 
usługi oferującym wyższy stopień 
agregacji zasobów, np. na poziomie 
krajowym lub regionalnym.

Or. en

Poprawka 825
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 2.2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Możliwość obsługi różnych poziomów
jakości usług (np. poziom 1, 2 i 3) w 
odniesieniu do:

Możliwość obsługi wysokiej jakości usług 
w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 826
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. OFERTA 3 3. OFERTA 2
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Or. en

Poprawka 827
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 828
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 829
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. de

Poprawka 830
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en


