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Poprawka 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów – „Europejska 
agenda cyfrowa” (COM(2010)0245)

Or. en

Poprawka 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów – „Europejska 
agenda cyfrowa” (COM(2010)0245)

Or. en

Poprawka 60
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie nr 717/2007 powinno 
mieć charakter tymczasowy i obowiązywać 
jedynie do momentu, kiedy Komisja 
zaproponuje niezbędne ustawodawstwo
mające na celu pełne utworzenie 
jednolitego rynku UE w odniesieniu do 
publicznych sieci łączności ruchomej i 
wyeliminowanie w ten sposób w 
średnioterminowej perspektywie wszelkich 
opłat związanych z usługami roamingu.

Or. en
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Poprawka 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wysoki poziom opłat za połączenia 
głosowe, wiadomości SMS i transmisję 
danych w roamingu, które są pobierane od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
ruchomej, takich jak studenci, osoby 
podróżujące służbowo i turyści, 
korzystający z telefonów komórkowych 
podczas podróży zagranicznych na terenie 
Unii, jest kwestią 
niepokojącą konsumentów, krajowe organy 
regulacyjne i instytucje unijne. Zbyt 
wysokie opłaty detaliczne są wynikiem 
wysokich opłat hurtowych pobieranych 
przez operatora odwiedzanej sieci 
zagranicznej a także – w wielu 
przypadkach – wysokich narzutów 
detalicznych nakładanych przez operatora 
sieci macierzystej klienta. Obniżki opłat 
hurtowych często nie znajdują przełożenia 
na poziom klienta detalicznego. Mimo że 
niektórzy operatorzy wprowadzili 
niedawno systemy taryfowe oferujące 
klientom korzystniejsze warunki i nieco 
niższe ceny, wciąż istnieją dowody na to, 
że stosunek kosztów do cen jest daleki od 
sytuacji, jaka powinna mieć miejsce na 
rynku konkurencyjnym.

(2) Wysoki poziom opłat za połączenia 
głosowe, wiadomości SMS i transmisję 
danych w roamingu, które są pobierane od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
ruchomej, takich jak studenci, osoby 
podróżujące służbowo i turyści, 
korzystający z telefonów komórkowych 
podczas podróży zagranicznych na terenie 
Unii, jest kwestią 
niepokojącą konsumentów, krajowe organy 
regulacyjne i instytucje unijne. Zbyt 
wysokie opłaty detaliczne są wynikiem 
wysokich opłat hurtowych pobieranych 
przez operatora odwiedzanej sieci 
zagranicznej a także – w wielu 
przypadkach – wysokich narzutów 
detalicznych nakładanych przez operatora 
sieci macierzystej klienta. Ze względu na 
brak konkurencji obniżki opłat hurtowych 
często nie znajdują przełożenia na poziom 
klienta detalicznego. Mimo że niektórzy 
operatorzy wprowadzili niedawno systemy 
taryfowe oferujące klientom korzystniejsze 
warunki i nieco niższe ceny, wciąż istnieją 
dowody na to, że stosunek kosztów do cen 
jest daleki od sytuacji, jaka powinna mieć 
miejsce na rynku konkurencyjnym.

Or. en

Poprawka 64
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wysoki poziom opłat za połączenia 
głosowe, wiadomości SMS i transmisję 

(2) Wysoki poziom opłat za połączenia 
głosowe, wiadomości SMS i transmisję 
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danych w roamingu, które są pobierane od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
ruchomej, takich jak studenci, osoby 
podróżujące służbowo i turyści, 
korzystający z telefonów komórkowych
podczas podróży zagranicznych na terenie 
Unii, jest kwestią 
niepokojącą konsumentów, krajowe organy 
regulacyjne i instytucje unijne. Zbyt 
wysokie opłaty detaliczne są wynikiem 
wysokich opłat hurtowych pobieranych 
przez operatora odwiedzanej sieci 
zagranicznej a także – w wielu 
przypadkach – wysokich narzutów 
detalicznych nakładanych przez operatora 
sieci macierzystej klienta. Obniżki opłat 
hurtowych często nie znajdują przełożenia 
na poziom klienta detalicznego. Mimo że 
niektórzy operatorzy wprowadzili 
niedawno systemy taryfowe oferujące 
klientom korzystniejsze warunki i nieco 
niższe ceny, wciąż istnieją dowody na to, 
że stosunek kosztów do cen jest daleki od 
sytuacji, jaka powinna mieć miejsce na 
rynku konkurencyjnym.

danych w roamingu, które są pobierane od 
użytkowników publicznych sieci telefonii 
ruchomej, takich jak studenci, osoby 
podróżujące służbowo i turyści, 
korzystający z telefonów komórkowych i 
przenośnych urządzeń obliczeniowych
podczas podróży zagranicznych na terenie 
Unii, jest kwestią 
niepokojącą konsumentów, krajowe organy 
regulacyjne i instytucje unijne. Zbyt 
wysokie opłaty detaliczne są wynikiem 
wysokich opłat hurtowych pobieranych 
przez operatora odwiedzanej sieci 
zagranicznej a także – w wielu 
przypadkach – wysokich narzutów 
detalicznych nakładanych przez operatora 
sieci macierzystej klienta. Obniżki opłat 
hurtowych często nie znajdują przełożenia 
na poziom klienta detalicznego. Mimo że 
niektórzy operatorzy wprowadzili 
niedawno systemy taryfowe oferujące 
klientom korzystniejsze warunki i nieco 
niższe ceny, wciąż istnieją dowody na to, 
że stosunek kosztów do cen jest daleki od 
sytuacji, jaka powinna mieć miejsce na 
rynku konkurencyjnym.

Or. en

Poprawka 65
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Opłaty za usługi roamingu poważnie 
utrudniają wysiłki na rzecz 
przekształcenia Europy w gospodarkę 
opartą na wiedzy i stworzenia jednolitego 
rynku liczącego 500 mln 
konsumentów. Gwałtowny wzrost ilości 
przesyłanych danych w łączności 
ruchomej musi zostać ułatwiony poprzez 
przydzielanie wystarczających 
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częstotliwości radiowych, aby konsumenci 
i przedsiębiorstwa mogli gdziekolwiek w 
Europie korzystać z połączeń głosowych, 
wiadomości tekstowych i transmisji 
danych po cenach zbliżonych do stawek 
stosowanych na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 66
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ze względu na rozpowszechnienie 
telefonów komórkowych i tabletów z 
dostępem do internetu transmisja danych 
w roamingu będzie niedługo bardzo 
ważna dla gospodarki. Jest to decydujące 
kryterium zarówno dla użytkowników, jak 
i dla dostawców aplikacji i treści. Aby 
wspierać rozwój tego rynku, ceny za 
transmisję danych nie powinny hamować 
wzrostu.

Or. de

Poprawka 67
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W związku z szybkim rozwojem 
przesyłu danych z wykorzystaniem 
łączności ruchomej oraz rosnącą liczbą 
konsumentów korzystających z usług w 
zakresie połączeń głosowych, wiadomości 
tekstowych i transmisji danych za granicą,
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istnieje potrzeba zwiększenia presji 
konkurencyjnej, opracowania nowych 
modeli biznesowych i technologii, a także 
zwiększenia liczby częstotliwości 
radiowych udostępnionych na potrzeby 
usług bezprzewodowych. Regulacja cen 
usług roamingowych musi zostać 
opracowana w taki sposób, który nie 
będzie zniechęcał konkurencji do jeszcze 
większego obniżania cen.

Or. en

Poprawka 68
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie europejskiej przestrzeni 
społecznej, edukacyjnej i kulturalnej 
opartej na mobilności osób powinno 
ułatwić porozumiewanie się ludzi w celu 
zbudowania rzeczywistej „Europy dla 
obywateli”.

(3) Stworzenie europejskiej przestrzeni 
społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i 
sprzyjającej przedsiębiorczości opartej na 
mobilności osób i danych cyfrowych 
powinno ułatwić porozumiewanie się ludzi 
w celu zbudowania rzeczywistej „Europy 
dla obywateli”.

Or. en

Poprawka 69
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Unii użytkownicy 
naziemnych publicznych sieci 
łączności ruchomej nie byli obciążani 
wygórowanymi cenami usług roamingu 

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Unii użytkownicy 
naziemnych publicznych sieci 
łączności ruchomej nie byli obciążani 
wygórowanymi cenami usług roamingu 
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ogólnounijnego przy wykonywaniu 
i odbieraniu połączeń głosowych, powinno 
zostać przyjęte wspólne podejście, przez co 
zwiększona zostanie konkurencja w 
zakresie usług roamingu między 
operatorami telefonii ruchomej oraz 
osiągnięty zostanie wysoki poziom 
ochrony konsumentów, przy zachowaniu 
zarówno czynników zachęcających do 
innowacji, jak i prawa konsumentów do 
wyboru. Z uwagi na transgraniczny 
charakter przedmiotowych usług, przyjęcie 
takiego wspólnego podejścia jest 
konieczne w celu umożliwienia 
operatorom telefonii ruchomej działania 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

ogólnounijnego przy wykonywaniu 
i odbieraniu połączeń głosowych, 
wysyłaniu wiadomości tekstowych lub 
korzystaniu z internetu, powinno zostać 
przyjęte wspólne ujednolicone podejście, 
przez co zwiększona zostanie konkurencja 
w zakresie usług roamingu między 
operatorami telefonii ruchomej oraz 
osiągnięty zostanie wysoki poziom 
ochrony konsumentów, przy zachowaniu 
zarówno czynników zachęcających do 
innowacji, jak i prawa konsumentów do 
wyboru. Z uwagi na transgraniczny 
charakter przedmiotowych usług, przyjęcie 
takiego wspólnego podejścia jest 
konieczne w celu umożliwienia 
operatorom telefonii ruchomej działania 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

Or. en

Poprawka 70
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Unii użytkownicy 
naziemnych publicznych sieci 
łączności ruchomej nie byli obciążani 
wygórowanymi cenami usług roamingu 
ogólnounijnego przy wykonywaniu 
i odbieraniu połączeń głosowych, powinno 
zostać przyjęte wspólne podejście, przez co 
zwiększona zostanie konkurencja w 
zakresie usług roamingu między 
operatorami telefonii ruchomej oraz 
osiągnięty zostanie wysoki poziom 
ochrony konsumentów, przy zachowaniu 
zarówno czynników zachęcających do 
innowacji, jak i prawa konsumentów do 

(14) W celu zapewnienia, by podczas 
podróży na terenie Unii użytkownicy 
naziemnych publicznych sieci 
łączności ruchomej nie byli obciążani 
wygórowanymi cenami usług roamingu 
ogólnounijnego przy wykonywaniu 
i odbieraniu połączeń głosowych oraz 
nawiązywaniu połączeń w celu transmisji 
danych, powinno zostać przyjęte wspólne 
podejście, przez co zwiększona 
zostanie konkurencja w zakresie usług 
roamingu między operatorami telefonii 
ruchomej oraz osiągnięty zostanie wysoki 
poziom ochrony konsumentów, przy 
zachowaniu zarówno czynników 
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wyboru. Z uwagi na transgraniczny
charakter przedmiotowych usług, przyjęcie 
takiego wspólnego podejścia jest 
konieczne w celu umożliwienia 
operatorom telefonii ruchomej działania 
w warunkach jednolitych, spójnych ram 
regulacyjnych, opartych na obiektywnie 
ustanowionych kryteriach.

zachęcających do innowacji, jak i prawa 
konsumentów do wyboru. Z uwagi na 
transgraniczny charakter przedmiotowych 
usług, przyjęcie takiego wspólnego 
podejścia jest konieczne w celu 
umożliwienia operatorom telefonii 
ruchomej działania w warunkach 
jednolitych, spójnych ram regulacyjnych, 
opartych na obiektywnie ustanowionych 
kryteriach.

Or. en

Poprawka 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Konsumenci mieszkający w 
regionach przygranicznych nie powinni 
być narażeni na niemające uzasadnienia 
wysokie rachunki telefoniczne w wyniku 
opłat naliczonych w związku z 
niezamierzonym skorzystaniem z usługi. 
Należy zatem wprowadzić środki mające 
na celu utworzenie stref przejściowych na 
obszarach przygranicznych, na których 
konsumenci płacą standardową stawkę 
niezależną od przynależności państwowej 
danej sieci. Strefy te powinny obejmować 
obszar o szerokości do 10 km po obu 
stronach granicy.

Or. en

Poprawka 72
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy również dopilnować, aby 
operatorzy telefonii komórkowej nie 
pogarszali warunków pracy w przemyśle.

Or. cs

Poprawka 73
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Pierwsza wieloletnia polityka w 
dziedzinie widma radiowego wprowadzona 
na mocy [decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr …/…/UE] 
utoruje drogę rozwojowi, który umożliwi 
Unii objęcie czołowej pozycji na świecie w 
zakresie szerokopasmowych prędkości, 
mobilności, zasięgu i przepustowości, 
ułatwiania wyłaniania się nowych modeli 
biznesowych i technologii oraz 
zmniejszania liczby przyczyn natury 
strukturalnej uzasadniających 
konieczność korzystania z usług 
roamingu.

Or. en

Poprawka 74
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Ogólnoeuropejskie aukcje licencji 
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mogą pobudzać rozwój jednolitego rynku 
telekomunikacyjnego UE, w którym nie 
będzie potrzeby korzystania z usług 
roamingu.

Or. en

Poprawka 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) W celu rozwiązania problemu opłat 
naliczanych w związku z niezamierzonym 
korzystaniem z usług roamingu 
operatorzy macierzyści powinni również 
być zobowiązani do zapewnienia 
wystarczająco silnego sygnału na 
obszarach o słabym zasięgu.

Or. en

Poprawka 76
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić rozwój bardziej 
wydajnego i konkurencyjnego rynku usług 
roamingu, nie powinny istnieć 
ograniczenia, które uniemożliwiałyby 
przedsiębiorstwom efektywne 
negocjowanie dostępu hurtowego do celów 
świadczenia usług roamingu. W chwili 
obecnej istnieją jednak przeszkody jeśli 
chodzi o dostęp do takich hurtowych usług 
roamingu ze względu na różnice w pozycji 
negocjacyjnej przedsiębiorstw oraz różnice 

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

przedsiębiorstw oraz różnice w zakresie 
posiadanej przez nie infrastruktury. 
Usunięcie tych przeszkód ułatwiłoby 
rozwój alternatywnych i innowacyjnych 
usług roamingu oraz poszerzyłoby ofertę 
dla klientów, zwłaszcza ze strony 
operatorów sieci wirtualnych. Ułatwiłoby 
również rozwój usług paneuropejskich.

Or. en

Poprawka 77
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Aby umożliwić rozwój bardziej 
wydajnego i konkurencyjnego rynku usług 
roamingu, nie powinny istnieć 
ograniczenia, które uniemożliwiałyby 
przedsiębiorstwom efektywne 
negocjowanie dostępu hurtowego do celów 
świadczenia usług roamingu. W chwili 
obecnej istnieją jednak przeszkody jeśli 
chodzi o dostęp do takich hurtowych usług 
roamingu ze względu na różnice w pozycji 
negocjacyjnej przedsiębiorstw oraz różnice 
w zakresie posiadanej przez nie 
infrastruktury. Usunięcie tych przeszkód 
ułatwiłoby rozwój alternatywnych i 
innowacyjnych usług roamingu oraz 
poszerzyłoby ofertę dla klientów, 
zwłaszcza ze strony operatorów sieci 
wirtualnych. Ułatwiłoby również rozwój 
usług paneuropejskich. Przepisy ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, zwłaszcza dyrektyw:
2002/21/WE i 2002/19/WE, 
uniemożliwiają rozwiązanie tego 
problemu za sprawą nałożenia 
zobowiązań na operatorów o znaczącej
pozycji na rynku.
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Or. en

Poprawka 78
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 79
Francesco De Angelis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Należy zatem wprowadzić przepisy 
zobowiązujące do uwzględniania, w 
oparciu o niedyskryminujące warunki,
uzasadnionych wniosków o hurtowy 
dostęp do publicznych sieci łączności 
ruchomej do celów świadczenia usług 
roamingu, również w drodze odstępstwa od 
dyrektyw 2002/21/WE i 2002/19/WE. 
Wnioski takie mogą być odrzucane 
wyłącznie w oparciu o obiektywne i 
odpowiednio uzasadnione kryteria, które 
powinny być w każdym przypadku 
ustalane indywidualnie przez krajowe 
organy regulacyjne zgodnie z procedurą 
rozstrzygania sporów, o której mowa w art. 
17. Aby zapewnić równe warunki 
działania, hurtowy dostęp do celów 
świadczenia usług roamingu należy 
zapewniać zgodnie z obowiązkami 
regulacyjnymi określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i mającymi zastosowanie 
na poziomie hurtowym, z uwzględnieniem 
różnych elementów kosztów niezbędnych 
do zapewnienia takiego dostępu. Spójne 
podejście w zakresie regulacji dostępu 
hurtowego do celów świadczenia usług 
roamingu umożliwiłoby uniknięcie 
zakłóceń między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 80
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Prawo dostępu musi zachować racjonalny i proporcjonalny charakter; odsprzedawca nie 
może mieć dostępu do takich samych urządzeń sieciowych co operator wirtualny (Full 
MVNO). Przy rozpatrywaniu wniosku należy zatem wziąć pod uwagę status podmiotu 
ubiegającego się o dostęp.
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Poprawka 81
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zobowiązanie do udzielania 
hurtowego dostępu do celów świadczenia 
usług roamingu powinno obejmować
dostęp do wszystkich elementów i 
urządzeń niezbędnych do świadczenia 
usług roamingu, takich jak następujące 
elementy: dostęp do elementów sieci i 
urządzeń towarzyszących, dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym systemów wsparcia operacyjnego
dostęp do systemów informacyjnych lub 
baz danych na potrzeby przygotowywania 
zamówień, dostaw, zamawiania, 
konserwacji i napraw oraz fakturowania, 
dostęp do translacji numerów albo 
systemów zapewniających równoważną 
funkcję, dostęp do sieci łączności ruchomej 
i dostęp do usług sieci wirtualnych.

(20) Zobowiązanie do udzielania 
hurtowego dostępu do celów świadczenia 
usług roamingu powinno obejmować, w 
oparciu o niedyskryminujące warunki,
dostęp do wszystkich elementów i 
urządzeń niezbędnych do świadczenia 
usług roamingu, również w drodze 
odstępstwa od dyrektywy 2002/19/WE, 
takich jak następujące elementy: dostęp do 
elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących, dostęp do odpowiednich 
systemów oprogramowania, w tym 
systemów wsparcia operacyjnego dostęp 
do systemów informacyjnych lub baz 
danych na potrzeby przygotowywania 
zamówień, dostaw, zamawiania, 
konserwacji i napraw oraz fakturowania, 
dostęp do translacji numerów albo 
systemów zapewniających równoważną 
funkcję, dostęp do sieci łączności ruchomej 
i dostęp do usług sieci wirtualnych.

Or. en

Poprawka 82
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Usługi łączności ruchomej 
sprzedawane są w pakietach zawierających 
zarówno usługi krajowe, jak i usługi 
roamingu, co ogranicza klientom wybór 
usług roamingu. Pakiety ograniczają 
przejrzystość w odniesieniu do usług 

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

roamingu, ponieważ porównanie 
poszczególnych elementów wchodzących 
w skład pakietów jest trudne. W rezultacie 
konkurencja między operatorami w 
zakresie usług roamingu wchodzących w 
skład pakietów usług łączności ruchomej 
nie jest jeszcze oczywista. Ułatwienie 
dostępu do roamingu jako do odrębnej 
usługi rozwiązałoby problemy strukturalne 
poprzez podniesienie świadomości 
konsumentów dotyczącej cen roamingu i 
umożliwienie im oddzielnego 
dokonywania wyboru w odniesieniu do 
usług roamingu, a tym samym 
zwiększyłoby presję konkurencyjną po 
stronie popytu. Działanie to przyczyni się 
więc do sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego europejskich usług 
roamingu. Rozwiązania strukturalne 
wymienione w niniejszym dokumencie 
mogłyby stanowić rozwiązanie problemu 
braku konkurencji na rynku usług 
roamingu. Przed wdrożeniem 
jakiegokolwiek przyjaznego dla 
konsumentów rozwiązania strukturalnego 
Komisja powinna przeprowadzić staranną 
ocenę tych środków, aby upewnić się, że 
masa krytyczna niezbędna do osiągnięcia 
fundamentalnych zmian na rynku jest w 
pełni dostępna, gdyż rozwiązania te nie 
powinny być atrakcyjne jedynie dla 
niektórych wybranych użytkowników, ale 
raczej dla większości rynku.

Or. en

Poprawka 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 

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

świadczenie krajowych usług łączności 
ruchomej, konsumenci ci powinni mieć 
prawo do wyboru detalicznych usług 
roamingu sprzedawanych odrębnie od ich 
pakietu krajowych usług łączności 
ruchomej. Konsumenci powinni mieć 
możliwość wyboru innego dostawcy 
detalicznych usług roamingowych bez 
konieczności zmiany numeru i w sposób 
zapewniający interoperacyjność usług, 
przy czym detaliczne usługi roamingu 
powinny być świadczone w całej Unii.

Or. en

Poprawka 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Konsumenci w UE w coraz 
większym stopniu korzystają z usług 
ruchomej transmisji danych w swoich 
krajach macierzystych. Wysokie ceny 
usług transmisji danych w roamingu 
powstrzymują jednak konsumentów przed 
korzystaniem z usług ruchomej transmisji 
danych podczas podróży na terytorium 
Unii. W związku z tym należy podjąć 
odpowiednie środki, aby zapewnić brak 
przeszków w zakresie korzystania z 
alternatywnych usług transmisji danych w 
roamingu, zwłaszcza poprzez odrębną 
sprzedaż lokalnych usług transmisji 
danych w roamingu lub tymczasowe z 
nich korzystanie. W przypadku 
tymczasowego korzystania z lokalnych 
usług transmisji danych w roamingu 
użytkownicy łączności ruchomej powinni 
mieć możliwość dostępu do świadczonych 
lokalnie usług transmisji danych w 
łączności ruchomej niezależnie od 
obowiązujących umów lub postanowień w 
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zakresie usług roamingu z dostawcą 
krajowych usług łączności ruchomej i bez 
pobierania przez niego żadnych opłat 
dodatkowych.

Or. en

Poprawka 85
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zapotrzebowanie na usługi 
transmisji danych w łączności ruchomej 
wśród konsumentów i przedsiębiorstw 
gwałtownie wzrosło w ostatnich latach. Ze 
względu na wysokie opłaty za usługi 
transmisji danych w roamingu 
korzystanie z tych usług przez 
konsumentów i przedsiębiorstwa 
prowadzące w Unii działalność 
transgraniczną jest poważnie 
ograniczone. Biorąc pod uwagę wczesną
fazę rozwoju tego rynku oraz szybko 
rosnące zapotrzebowanie konsumentów 
na usługi transmisji danych w roamingu, 
stosowanie regulowanych cen 
konsumenckich może utrzymać ceny na 
poziomach zbliżonych do proponowanych 
pułapów cenowych – co potwierdzają
doświadczenia wynikające ze stosowania 
obecnie obowiązujących przepisów –
zamiast powodować dalsze ich obniżanie, 
co tym samym podkreśla potrzebę 
dalszych reform.

Or. en

Poprawka 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Istnieje szereg sposobów wdrożenia 
środków ułatwiających odrębną sprzedaż 
usług roamingu i tymczasowy dostęp do 
lokalnych usług transmisji danych w 
roamingu. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uprawomocniać żadnego 
konkretnego rozwiązania technicznego w 
zakresie tych środków ułatwiających, a 
raczej określać podstawowe wymogi, które 
środki te powinny spełniać, aby umożliwić 
wdrożenie jak najskuteczniejszego i 
najwydajniejszego rozwiązania lub 
zestawu rozwiązań. Wymogi te powinny w 
szczególności gwarantować skuteczną 
konkurencję dla dobra europejskich 
konsumentów, w tym użytkowników 
intensywnie korzystających z usług 
transmisji danych.

Or. en

Poprawka 87
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Obok zwiększenia liczby punktów 
dostępowych WiFi typu hotspot należy 
podjąć odpowiednie działania mające na 
celu ułatwienie odrębnej sprzedaży 
lokalnych usług transmisji danych w 
roamingu lub tymczasowego korzystania z 
tych usług. Dostawcy krajowych usług 
łączności ruchomej powinni bez 
dodatkowych opłat umożliwiać swoim 
klientom tymczasowy dostęp do lokalnych 
usług transmisji danych świadczonych 
przez jakiegokolwiek alternatywnego 
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dostawcę lokalnych usług transmisji 
danych w roamingu z jednoczesnym 
dalszym świadczeniem usług w zakresie 
połączeń głosowych i wiadomości SMS. 
Rozwiązanie takie powinno być dostępne 
niezależnie od umowy z krajowym 
dostawcą usług łączności ruchomej. 
Dostawca lokalnych usług transmisji 
danych w roamingu w odwiedzanym kraju 
nie powinien dyskryminować 
konsumentów zagranicznych, lecz 
powinien oferować im usługi transmisji 
danych na takich samych warunkach jak 
te oferowane konsumentom krajowym.

Or. en

Poprawka 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

roamingu. Komisja może udzielić 
europejskiemu organowi 
normalizacyjnemu mandatu na 
dostosowanie odpowiednich norm, które są 
konieczne w celu zharmonizowanego 
wdrożenia tych mechanizmów.

Or. en

Poprawka 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uznaje się, że aby oddzielna sprzedaż 
usług roamingu była w pełni efektywna, 
należy ją połączyć z wprowadzeniem 
obowiązku zapewniania hurtowego 
dostępu do celów świadczenia usług 
roamingu, tak aby ułatwić wejście na rynek 
nowym lub dotychczasowym uczestnikom 
rynku, w tym transgranicznym dostawcom 
usług roamingu. Rozwiązanie to umożliwi 
uniknięcie zakłóceń między państwami 
członkowskimi poprzez zapewnienie 
spójnego podejścia w zakresie regulacji, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
jednolitego rynku. Aby wprowadzić 
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące usług 
roamingu, operatorzy będą jednak 
potrzebować odpowiedniego okresu 
przejściowego na dostosowanie się na 
poziomie technicznym, w związku z czym 
efekt polegający na osiągnięciu 
rzeczywistego jednolitego rynku, na 
którym panuje wystarczająca konkurencja, 
zostanie osiągnięty dopiero po upływie 
określonego okresu czasu. Z tego względu 
progi cenowe dotyczące hurtowych opłat 
za usługi głosowe, usługi wiadomości SMS 
i usług transmisji danych świadczone w 
roamingu, a także progi ochronne ustalone 
dla tych usług na poziomie detalicznym, 

(24) Uznaje się, że aby oddzielna sprzedaż 
usług roamingu była w pełni efektywna, 
należy ją połączyć z wprowadzeniem 
obowiązku zapewniania hurtowego 
dostępu do celów świadczenia usług 
roamingu, tak aby ułatwić wejście na rynek 
nowym lub dotychczasowym uczestnikom 
rynku, w tym transgranicznym dostawcom 
usług roamingu. Rozwiązanie to umożliwi 
uniknięcie zakłóceń między państwami 
członkowskimi poprzez zapewnienie 
spójnego podejścia w zakresie regulacji, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
jednolitego rynku. Aby wprowadzić te 
środki ułatwiające odrębną sprzedaż usług 
roamingu, operatorzy będą jednak 
potrzebować odpowiedniego okresu 
przejściowego na dostosowanie się na 
poziomie technicznym, w związku z czym 
efekt tych środków ułatwiających odrębną 
sprzedaż usług roamingu polegający na 
osiągnięciu rzeczywistego jednolitego 
rynku, na którym panuje wystarczająca 
konkurencja, zostanie osiągnięty dopiero 
po upływie określonego okresu czasu. Z 
tego względu progi cenowe dotyczące 
hurtowych opłat za usługi głosowe, usługi 
wiadomości SMS i usług transmisji danych 
świadczone w roamingu, a także progi 
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powinny zostać tymczasowo utrzymane na 
odpowiednim poziomie, aby zachować 
dotychczasowe korzyści dla klientów w 
przejściowym okresie wdrażania rozwiązań 
strukturalnych, po upływie którego będą 
one mogły zostać zniesione.

ochronne ustalone dla tych usług na 
poziomie detalicznym, powinny zostać 
tymczasowo utrzymane na odpowiednim 
poziomie, aby zachować dotychczasowe 
korzyści dla klientów w przejściowym 
okresie wdrażania rozwiązań 
strukturalnych, po upływie którego będą 
one mogły zostać zniesione.

Or. en

Poprawka 90
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uznaje się, że aby oddzielna sprzedaż 
usług roamingu była w pełni efektywna, 
należy ją połączyć z wprowadzeniem 
obowiązku zapewniania hurtowego 
dostępu do celów świadczenia usług 
roamingu, tak aby ułatwić wejście na rynek 
nowym lub dotychczasowym uczestnikom 
rynku, w tym transgranicznym dostawcom 
usług roamingu. Rozwiązanie to umożliwi 
uniknięcie zakłóceń między państwami 
członkowskimi poprzez zapewnienie 
spójnego podejścia w zakresie regulacji, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
jednolitego rynku. Aby wprowadzić 
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące usług 
roamingu, operatorzy będą jednak 
potrzebować odpowiedniego okresu 
przejściowego na dostosowanie się na 
poziomie technicznym, w związku z czym 
efekt polegający na osiągnięciu 
rzeczywistego jednolitego rynku, na 
którym panuje wystarczająca konkurencja, 
zostanie osiągnięty dopiero po upływie 
określonego okresu czasu. Z tego względu
progi cenowe dotyczące hurtowych opłat 
za usługi głosowe, usługi wiadomości SMS 
i usług transmisji danych świadczone w 

(24) Uznaje się, że aby oddzielna sprzedaż 
usług roamingu była w pełni efektywna, 
należy ją połączyć z wprowadzeniem 
obowiązku zapewniania hurtowego 
dostępu do celów świadczenia usług 
roamingu, tak aby ułatwić wejście na rynek 
nowym lub dotychczasowym uczestnikom 
rynku, w tym transgranicznym dostawcom 
usług roamingu. Rozwiązanie to umożliwi 
uniknięcie zakłóceń między państwami 
członkowskimi poprzez zapewnienie 
spójnego podejścia w zakresie regulacji, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
jednolitego rynku. Aby wprowadzić 
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące usług 
roamingu, operatorzy będą jednak
potrzebować odpowiedniego okresu 
przejściowego na dostosowanie się na 
poziomie technicznym, w związku z czym 
efekt polegający na osiągnięciu 
rzeczywistego jednolitego rynku, na 
którym panuje wystarczająca konkurencja, 
zostanie osiągnięty dopiero po upływie 
określonego okresu czasu. Z tego względu 
progi cenowe dotyczące hurtowych opłat 
za usługi głosowe, usługi wiadomości SMS 
i usług transmisji danych świadczone w 
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roamingu, a także progi ochronne ustalone 
dla tych usług na poziomie detalicznym, 
powinny zostać tymczasowo utrzymane na 
odpowiednim poziomie, aby zachować 
dotychczasowe korzyści dla klientów w 
przejściowym okresie wdrażania rozwiązań 
strukturalnych, po upływie którego będą 
one mogły zostać zniesione.

roamingu, a także progi ochronne ustalone 
dla tych usług na poziomie detalicznym, 
powinny zostać tymczasowo utrzymane na 
odpowiednim poziomie, aby zachować 
dotychczasowe korzyści dla klientów w 
przejściowym okresie wdrażania rozwiązań 
strukturalnych, po upływie którego będą 
one mogły zostać zniesione. Z tego samego 
powodu obowiązek odrębnej sprzedaży 
usług roamingu powinien dotyczyć, przez 
pierwszych 12 miesięcy od wejścia w życie, 
jedynie operatorów wirtualnej sieci i 
łączności ruchomej.

Or. en

Poprawka 91
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uznaje się, że aby oddzielna sprzedaż 
usług roamingu była w pełni efektywna, 
należy ją połączyć z wprowadzeniem 
obowiązku zapewniania hurtowego 
dostępu do celów świadczenia usług 
roamingu, tak aby ułatwić wejście na rynek 
nowym lub dotychczasowym uczestnikom 
rynku, w tym transgranicznym dostawcom 
usług roamingu. Rozwiązanie to umożliwi 
uniknięcie zakłóceń między państwami 
członkowskimi poprzez zapewnienie 
spójnego podejścia w zakresie regulacji, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
jednolitego rynku. Aby wprowadzić 
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące usług 
roamingu, operatorzy będą jednak 
potrzebować odpowiedniego okresu 
przejściowego na dostosowanie się na 
poziomie technicznym, w związku z czym 
efekt polegający na osiągnięciu 
rzeczywistego jednolitego rynku, na 
którym panuje wystarczająca konkurencja, 

(24) Uznaje się, że aby oddzielna sprzedaż 
usług roamingu była w pełni efektywna, 
należy ją połączyć z wprowadzeniem 
obowiązku zapewniania hurtowego 
dostępu do celów świadczenia usług 
roamingu, tak aby ułatwić wejście na rynek 
nowym lub dotychczasowym uczestnikom 
rynku, w tym transgranicznym dostawcom 
usług roamingu. Rozwiązanie to umożliwi 
uniknięcie zakłóceń między państwami 
członkowskimi poprzez zapewnienie 
spójnego podejścia w zakresie regulacji, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju 
jednolitego rynku. Aby wprowadzić 
przedmiotowe rozwiązanie dotyczące usług 
roamingu, operatorzy będą jednak 
potrzebować odpowiedniego okresu 
przejściowego na dostosowanie się na 
poziomie technicznym, w związku z czym 
efekt polegający na osiągnięciu 
rzeczywistego jednolitego rynku, na 
którym panuje wystarczająca konkurencja, 
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zostanie osiągnięty dopiero po upływie 
określonego okresu czasu. Z tego względu 
progi cenowe dotyczące hurtowych opłat 
za usługi głosowe, usługi wiadomości SMS 
i usług transmisji danych świadczone w 
roamingu, a także progi ochronne ustalone 
dla tych usług na poziomie detalicznym, 
powinny zostać tymczasowo utrzymane na 
odpowiednim poziomie, aby zachować 
dotychczasowe korzyści dla klientów w 
przejściowym okresie wdrażania rozwiązań 
strukturalnych, po upływie którego będą 
one mogły zostać zniesione.

zostanie osiągnięty dopiero po upływie 
określonego okresu czasu. Z tego względu 
progi cenowe dotyczące hurtowych opłat 
za usługi głosowe, usługi wiadomości SMS 
i usług transmisji danych świadczone w 
roamingu, a także progi ochronne ustalone 
dla tych usług na poziomie detalicznym, 
powinny zostać tymczasowo utrzymane na 
odpowiednim poziomie, aby zachować 
dotychczasowe korzyści dla klientów w 
przejściowym okresie wdrażania rozwiązań 
strukturalnych. Progi takie powinny 
również uwzględniać cele określone w 
art. 8 dyrektywy ramowej, zwłaszcza 
konieczność wspierania skutecznych 
inwestycji i innowacji, oraz cele 
wyznaczone w komunikacie Komisji z 
dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 
Europejskiej agendy cyfrowej 
(COM(2010)0245), szczególnie dostęp 
szerokopasmowy i potencjalny udział sieci 
łączności ruchomej w jego zapewnieniu. 
Progi takie będą mogły następnie zostać 
zniesione.

Or. fr

Uzasadnienie

Cennik usług musi zapewniać operatorom przychody wystarczające do wypełniania 
obowiązków dostępowych nakładanych na nich przez państwa członkowskie.

Poprawka 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Biorąc pod uwagę, że ceny usług 
roamingu mogą w dalszym ciągu być 
uważane za przeszkodę w rozwoju 
jednolitego rynku usług 
telekomunikacyjnych oraz że w 
europejskiej agendzie cyfrowej określono 
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cel, aby różnice pomiędzy cenami 
krajowych usług telekomunikacyjnych a 
cenami usług świadczonych w roamingu 
zbliżyły się do poziomu zerowego do 
2015 r., operatorom należy pozostawić 
wybór co do dobrowolnego osiągnięcia 
tego celu. Z tego powodu operatorzy 
oferujący do dnia 1 lipca 2014 r. 
wszystkim swoim klientom w ramach 
wszystkich ofert stawki usług roamingu w 
znaczący sposób zbliżone do stawek 
stosowanych do krajowych usług w 
zakresie połączeń głosowych, wiadomości 
SMS i transmisji danych powinni zostać 
zwolnieni z obowiązku wdrożenia środków 
technicznych dotyczących odrębnej 
sprzedaży usług roamingu. Wymagany 
poziom stawek umożliwiający 
wspomniane zwolnienie powinien zostać 
określony przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych na podstawie opinii 
wydanej przez BEREC i po stosownych 
konsultacjach z zainteresowanymi 
podmiotami.

Or. en

Poprawka 93
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Operatorzy proponujący opłaty 
roamingowe znacznie zbliżone do opłat 
krajowych powinni być zwolnieni z 
obowiązku wdrożenia środków 
umożliwiających odrębną sprzedaż usług 
roamingu. Zwolnienie to powinno 
uwzględniać obowiązki dostępowe w 
zakresie telefonii ruchomej nakładane 
przez państwa członkowskie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Cennik usług musi umożliwiać operatorom osiągnięcie przychodów wystarczających do 
wypełniania obowiązków dostępowych nakładanych na nich przez państwa członkowskie.

Poprawka 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) Dopóki rozwiązania strukturalne nie 
zapewnią wystarczającej konkurencji na 
rynku usług roamingu, która prowadziłaby 
do obniżek stawek hurtowych, które z 
kolei przełożyłyby się na obniżki dla 
konsumentów, najbardziej skutecznym 
i proporcjonalnym podejściem, mającym 
na celu regulację wysokości cen za 
połączenia wykonywane i odbierane 
w roamingu na terytorium Unii, jest 
ustanowienie na poziomie Unii 
maksymalnej średniej wysokości opłat za 
minutę połączenia na poziomie hurtowym 
oraz ograniczenie opłat na poziomie 
detalicznym, poprzez zastosowanie 
eurotaryfy wprowadzonej na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 717/2007. Średnia 
wysokość opłaty hurtowej powinna 
obowiązywać pomiędzy dowolnymi 
dwoma operatorami na terytorium Unii 
w określonym okresie czasu.

Or. en

Poprawka 95
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 96
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Tymczasowa eurotaryfa, 
jaką należy zaoferować klientom powinna 
dopuszczać odpowiednią marżę 
w odniesieniu do hurtowych kosztów 
świadczenia usługi roamingu, przy 
jednoczesnym pozostawieniu operatorom 
swobody konkurowania poprzez 
różnicowanie ofert i przystosowanie 
struktur taryfowych do warunków 
rynkowych oraz preferencji konsumentów. 
Progi ochronne powinny przyczyniać się 
do maksymalizowania korzyści 
rozwiązania strukturalnego dla
konkurencyjności dla dobra 
konsumentów; w związku z tym progi 
detaliczne powinny zostać ustalone na 
poziomie trzykrotnie wyższym od progów 
hurtowych w celu zapewnienia 
wystarczającej przestrzeni, która 
przyciągnie nowych graczy na ten nowy 
rynek usług roamingu. Progi te mogą 
zostać zniesione po tym, jak rozwiązania 
strukturalne zaczną przynosić klientom 
konkretne korzyści. Podejście to nie 
powinno mieć zastosowania w odniesieniu 
do usług o wartości dodanej.

Or. en
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Poprawka 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Tymczasowa eurotaryfa, 
jaką należy zaoferować klientom powinna 
dopuszczać odpowiednią marżę 
w odniesieniu do hurtowych kosztów 
świadczenia usługi roamingu, przy 
jednoczesnym pozostawieniu operatorom 
swobody konkurowania poprzez 
różnicowanie ofert i przystosowanie 
struktur taryfowych do warunków 
rynkowych oraz preferencji konsumentów. 
Zgodnie z metodyką obliczeń stosowaną 
przez BEREC w sytuacji gdy próg 
detaliczny jest trzykrotnie wyższy od progu 
hurtowego, wejście na rynek i rozwój 
konkurencji byłby możliwy przy 
marginesie na poziomie 200%. W związku 
z tym progi ochronne, które należy ustalić 
odpowiednio, aby nie miały negatywnego 
wpływu na korzyści wynikające dla 
konkurencji z rozwiązań strukturalnych, 
mogą zostać zniesione po tym, jak 
rozwiązania strukturalne zaczną przynosić 
klientom konkretne korzyści. Podejście to 
nie powinno mieć zastosowania 
w odniesieniu do usług o wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 99
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Tymczasowa eurotaryfa, 
jaką należy zaoferować klientom powinna 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Poprawka 100
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Tymczasowa eurotaryfa, 
jaką należy zaoferować klientom powinna 
dopuszczać odpowiednią marżę 
w odniesieniu do hurtowych kosztów 

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

świadczenia usługi roamingu, przy 
jednoczesnym pozostawieniu operatorom 
swobody konkurowania poprzez 
różnicowanie ofert i przystosowanie 
struktur taryfowych do warunków 
rynkowych oraz preferencji konsumentów.
Progi ochronne, które należy ustalić na 
takich poziomach, aby nie miały 
negatywnego wpływu na korzyści 
wynikające dla konkurencji z rozwiązań 
strukturalnych, mogą zostać zniesione po 
tym, jak rozwiązania strukturalne zaczną 
przynosić klientom konkretne korzyści.
Podejście to nie powinno mieć 
zastosowania w odniesieniu do części opłat 
pobieranych za świadczenie usług 
o wartości dodanej, ale jedynie do opłat za 
dostęp do takich usług.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że opłaty za dostęp do usług o wartości dodanej są 
uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu, co nie dotyczy opłat za świadczenie tych usług.

Poprawka 101
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Powyższe podejście regulacyjne 
powinno być łatwe do wdrożenia 
i monitorowania, aby do minimum 
ograniczyć obciążenia administracyjne 
zarówno dla operatorów, których dotyczą 
jego wymogi, jak i krajowych organów 
regulacyjnych, do których należy nadzór 
i egzekwowanie przestrzegania 
wynikających z niego obowiązków. 
Powinno ono także być przejrzyste i łatwo 
zrozumiałe dla wszystkich użytkowników 
telefonii ruchomej w Unii. Ponadto 

(29) Powyższe podejście regulacyjne 
powinno być łatwe do wdrożenia 
i monitorowania, aby do minimum 
ograniczyć obciążenia administracyjne 
zarówno dla operatorów, których dotyczą 
jego wymogi, jak i krajowych organów 
regulacyjnych, do których należy nadzór 
i egzekwowanie przestrzegania 
wynikających z niego obowiązków. 
Powinno ono także być przejrzyste i łatwo 
zrozumiałe dla wszystkich użytkowników 
telefonii ruchomej w Unii. Ponadto 
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powinno ono zapewniać pewność 
i przewidywalność operatorom 
świadczącym hurtowe i detaliczne usługi 
roamingu. W związku z tym w niniejszym 
rozporządzeniu powinien zostać określony, 
w ujęciu kwotowym, poziom maksymalnej 
opłaty za minutę połączenia na poziomie 
hurtowym i detalicznym.

powinno ono zapewniać pewność 
i przewidywalność operatorom 
świadczącym hurtowe i detaliczne usługi 
roamingu. W związku z tym w niniejszym 
rozporządzeniu powinien zostać określony, 
w ujęciu kwotowym, poziom maksymalnej 
opłaty za minutę połączenia/gigabajt 
danych na poziomie hurtowym 
i detalicznym.

Or. en

Poprawka 102
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Określona w ten sposób maksymalna 
średnia opłata za minutę połączenia na 
poziomie hurtowym powinna uwzględniać 
różnorodne elementy składające się na 
realizację połączenia telefonicznego 
w roamingu ogólnounijnym, 
w szczególności koszt rozpoczęcia 
i zakończenia połączeń w sieciach 
ruchomych, a także koszty ogólne, 
sygnalizacji i tranzytu. 
Najodpowiedniejszym punktem 
odniesienia dla rozpoczęcia i zakończenia 
połączenia jest średnia stawka za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej 
stosowana przez operatorów w Unii,
wynikająca z informacji dostarczonych 
przez krajowe ograny regulacyjne 
i opublikowana przez Komisję. 
Maksymalna średnia opłata za minutę 
połączenia ustanowiona w niniejszym 
rozporządzeniu powinna zatem zostać 
określona przy uwzględnieniu średniej 
opłaty za zakończenie połączenia 
w sieciach telefonii ruchomej, stanowiącej 
punkt odniesienia dla obliczenia 
związanych z tym kosztów. Maksymalna 

(30) Określona w ten sposób maksymalna 
średnia opłata za minutę 
połączenia/gigabajt danych na poziomie 
hurtowym powinna uwzględniać 
różnorodne elementy składające się na 
realizację połączenia telefonicznego 
w roamingu ogólnounijnym,
w szczególności koszt rozpoczęcia 
i zakończenia połączeń w sieciach 
ruchomych, a także koszty ogólne, 
sygnalizacji i tranzytu. 
Najodpowiedniejszym punktem 
odniesienia dla rozpoczęcia i zakończenia 
połączenia jest średnia stawka za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej 
stosowana przez operatorów w Unii,
wynikająca z informacji dostarczonych 
przez krajowe ograny regulacyjne 
i opublikowana przez Komisję. 
Maksymalna średnia opłata za minutę 
połączenia/gigabajt danych ustanowiona 
w niniejszym rozporządzeniu powinna 
zatem zostać określona przy uwzględnieniu 
średniej opłaty za zakończenie połączenia 
w sieciach telefonii ruchomej, stanowiącej 
punkt odniesienia dla obliczenia 
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wysokość średniej opłaty za minutę na 
poziomie hurtowym powinna być 
corocznie obniżana w celu uwzględnienia 
obowiązkowych obniżek opłat za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej 
nakładanych co pewien czas przez krajowe 
organy regulacyjne.

związanych z tym kosztów. Maksymalna 
wysokość średniej opłaty za 
minutę/gigabajt danych na poziomie 
hurtowym powinna być corocznie 
obniżana w celu uwzględnienia 
obowiązkowych obniżek opłat za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej 
nakładanych co pewien czas przez krajowe 
organy regulacyjne.

Or. en

Poprawka 103
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(32) W przejściowym okresie 
obowiązywania progów 
ochronnych wszystkim klientom powinna 
przysługiwać, bez dodatkowych opłat lub 
warunków, możliwość wyboru prostej 
taryfy za roaming nieprzekraczającej 
stawek regulowanych, a także powinni oni 
być informowani o takiej możliwości. 
Rozsądna różnica pomiędzy kosztami 
hurtowymi i cenami detalicznymi powinna 
umożliwiać operatorom pokrycie 
wszystkich poszczególnych kosztów 
roamingu, jakie ponoszą na poziomie 
detalicznym, w tym odpowiedniego 
udziału w kosztach marketingowych 
i kosztach dofinansowania urządzeń 
telefonicznych, oraz umożliwiać im 
osiąganie odpowiedniego zysku. 
Tymczasowa eurotaryfa jest właściwym 
środkiem zapewniającym zarówno ochronę 
konsumentów, jak i elastyczność dla 
operatora. Maksymalne poziomy 
eurotaryfy powinny być corocznie 
obniżane analogicznie do obniżek opłat 
hurtowych.
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Or. en

Poprawka 104
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

opłatą roamingową, taryfy z opłatą za 
minutę połączenia niższą niż maksymalna 
eurotaryfa lub taryfy z opłatą za 
zainicjowanie połączenia.

Or. en

Poprawka 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Na rynku, na którym działa 
niewielka liczba dominujących 
operatorów, mniejsi operatorzy mogą mieć 
trudności z wejściem na ten rynek ze 
względu na możliwe problemy z 
konkurencyjnością ich oferty w wyniku 
niemożności zinternalizowania hurtowych 
kosztów usług roamingu. Dlatego też 
państwa członkowskie powinny rozważyć 
możliwość interwencji regulacyjnej, aby 
dopilnować, by mniejsi operatorzy mieli 
dostęp do rynku. Z drugiej strony państwa 
członkowskie nie powinny wprowadzać 
regulacji ograniczających mniejszym 
operatorom możliwość zawiązywania 
sojuszy.

Or. en

Poprawka 106
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zatem zobowiązać operatorów 
świadczących, na poziomie detalicznym, 

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

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

Or. en

Poprawka 107
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

na wystąpieniu znacznej różnicy między 
progami cenowymi a rzeczywistym 
poziomem cen. Uznaje się, że znaczna 
różnica występuje w sytuacji, gdy ceny na 
całym terytorium Unii osiągnęły 75 % 
progu cenowego. W przypadku hurtowych 
progów cenowych kryterium 75 % 
powinno opierać się na niezbilansowanym 
ruchu między operatorami, którzy nie 
należą do tej samej grupy. Kryterium 75 % 
progu ceny detalicznej oblicza się osobno 
dla każdej z usług świadczonych w 
roamingu (połączenia głosowe, 
wiadomości SMS lub transmisja danych).

Or. en

Poprawka 108
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
regulowanych połączeń w roamingu na 
terytorium Unii oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii ruchomej powinni dostarczać 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
bezpłatne informacje o wysokości opłat 
roamingowych, jakie obowiązują ich przy 
wykonywaniu lub odbieraniu połączeń 
głosowych w odwiedzanym państwie 
członkowskim. Operatorzy powinni 
ponadto udzielać swoim klientom, 
aktywnie i nieodpłatnie, dodatkowych 



AM\887960PL.doc 41/107 PE478.630v01-00

PL

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

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

Or. en

Poprawka 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
regulowanych połączeń w roamingu na 
terytorium Unii oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu 
w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, operatorzy 
telefonii ruchomej powinni umożliwić 
swoim klientom korzystającym z roamingu 
łatwe uzyskanie bezpłatnych informacji 
o wysokości opłat roamingowych, jakie 
obowiązują ich przy wykonywaniu lub 
odbieraniu połączeń głosowych 
w odwiedzanym państwie członkowskim. 
Operatorzy powinni ponadto udzielać 
swoim klientom, na ich wniosek 
i nieodpłatnie, dodatkowych informacji 
o opłatach za minutę połączenia lub 
jednostkę transmisji danych (wraz 

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

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

Or. en

Poprawka 110
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(68) Zapewnienie przejrzystości wymaga, 
by operatorzy byli zobowiązani do 
udzielania informacji o wysokości opłat 
roamingowych, w szczególności 
o wysokości eurotaryfy i – o ile ją oferują –
całościowej stawki ryczałtowej, przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości opłat roamingowych. Wszystkie 
informacje i oferty odnoszące się do cen i 
charakterystyki usługi powinny być 
przedstawione w jasnej, zrozumiałej, łatwo 
dostępnej i umożliwiającej łatwe 
porównanie formie. Operatorzy 
macierzyści powinni udzielać informacji 
o opłatach roamingowych za pomocą 
odpowiednich środków, takich jak 
wiadomości SMS, faktury, internet, 
reklama telewizyjna lub przesyłki 
reklamowe. Operatorzy macierzyści 
powinni zapewnić, by wszyscy ich klienci 
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z niej oraz do jej zmiany na inną. korzystający z roamingu mieli świadomość 
możliwości skorzystania z taryf 
regulowanych w danym okresie i powinni 
poinformować klientów w jasny 
i bezstronny sposób o warunkach 
eurotaryfy oraz o prawie do skorzystania 
z niej oraz do jej zmiany na inną.

Or. en

Poprawka 111
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 69 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(69) Ponadto należy wprowadzić środki 
mające na celu poprawę przejrzystości cen 
detalicznych w przypadku usług transmisji 
danych w roamingu, w szczególności w 
celu wyeliminowania problemu szokująco 
wysokich rachunków, który stanowi 
barierę na drodze do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
także zapewnienie klientom korzystającym 
z roamingu narzędzi potrzebnych im do 
monitorowania i kontrolowania własnych 
wydatków w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu. Nie powinno również 
być przeszkód na drodze powstawania 
zastosowań lub technologii, które mogą 
stanowić zastępstwo lub alternatywę dla 
takich usług roamingowych, jak WiFi. 
Krajowe organy regulacyjne, działając 
wspólnie z zainteresowanymi stronami, 
powinny raczej wspierać rozwój punktów 
dostępowych WiFi typu hotspot, przy 
zapewnieniu stosownych informacji dla 
konsumentów, jako taniej lub bezpłatnej 
alternatywy dla usług transmisji danych w 
roamingu. Konsumenci powinni być o 
nich informowani, co umożliwi im 
dokonanie świadomego wyboru.
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Or. en

Poprawka 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70a) Operatorzy sieci i łączności 
ruchomej świadczący usługi w regionach 
przygranicznych powinni lepiej 
informować klientów na temat sposobu 
uniknięcia opłat naliczanych za 
niezamierzone korzystanie z usługi 
roamingu.

Or. en

Poprawka 113
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(71) Aby ułatwić klientom zrozumienie 
skutków finansowych korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, a także, aby pozwolić im 
monitorować i kontrolować własne 
wydatki, operator macierzysty powinien 
podać przykłady zastosowań transmisji 
danych w roamingu, takich jak poczta 
elektroniczna, przesyłanie zdjęć 
i przeglądanie stron internetowych wraz ze 
wskazaniem przybliżonej ilości
wykorzystywanych danych. W związku z 
tym klientom należy umożliwić pobranie 
danych dotyczących wykorzystania 
roamingu, aktualizowanych co najmniej 
raz dziennie. Można je dostarczyć za 
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pośrednictwem strony internetowej, usługi 
telefonicznej lub oprogramowania 
urządzenia przenośnego.

Or. de

Poprawka 114
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście do ochrony
użytkowników publicznych sieci łączności 
ruchomej odbywających podróż wewnątrz 
Unii przed nadmiernymi, w stosunku do 
konkurencyjnych cen krajowych, opłatami 
z tytułu usług roamingu ogólnounijnego za 

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wspólne podejście mające na celu 
utworzenie prawdziwie jednolitego rynku 
usług łączności ruchomej. Pierwszym 
krokiem jest wprowadzenie okresu 
przejściowego, który ma zapewnić 
ochronę użytkowników publicznych sieci 
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wykonywanie i odbieranie połączeń, 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 
oraz korzystanie z usług transmisji danych 
z komutacją pakietów, przyczyniając się 
tym samym do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
pobudzeniu konkurencji i przejrzystości 
na rynku, oraz tworząc zarówno 
inicjatywy na rzecz innowacji, 
jak i oferowania konsumentom większego 
wyboru.

łączności ruchomej odbywających podróż 
wewnątrz Unii przed nadmiernymi, 
w stosunku do konkurencyjnych cen 
krajowych, opłatami z tytułu usług 
roamingu ogólnounijnego za 
wykonywanie i odbieranie połączeń, 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 
oraz korzystanie z usług transmisji danych 
z komutacją pakietów. Drugim krokiem 
jest wprowadzenie niezbędnych środków 
umożliwiających porzucenie koncepcji 
roamingu w całej UE poprzez 
zagwarantowanie identycznych cen na 
całym jej terytorium.

Or. en

Poprawka 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określa ono przepisy gwarantujące 
oddzielenie sprzedaży usług roamingu od 
krajowych usług łączności ruchomej oraz 
warunki hurtowego dostępu do 
publicznych sieci łączności ruchomej do 
celów świadczenia usług roamingu.
Niniejsze rozporządzenie określa 
również przejściowe zasady dotyczące 
opłat, jakie mogą być pobierane przez 
operatorów sieci ruchomych za 
świadczenie usług roamingu 
ogólnounijnego w zakresie połączeń 
głosowych inicjowanych i zakańczanych 
wewnątrz Unii, wiadomości SMS 
wysyłanych i odbieranych wewnątrz 
Unii oraz usług transmisji danych 
z komutacją pakietów klientom 
korzystającym z roamingu za 
pośrednictwem sieci komunikacji ruchomej 
w innym państwie członkowskim. Ma ono 
zastosowanie zarówno do opłat 

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

Or. en

Poprawka 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma charakter 
tymczasowy i obowiązuje jedynie do czasu
przedstawienia przez Komisję niezbędnych 
przepisów mających na celu pełne 
utworzenie jednolitego rynku UE w 
odniesieniu do publicznych sieci łączności 
ruchomej i wyeliminowanie w ten sposób 
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w średnioterminowej perspektywie 
wszelkich opłat związanych z usługami 
roamingu.

Or. en

Poprawka 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niektórych przepisów ochronnych, takich jak przepisy dotyczące unikania szokująco 
wysokich rachunków czy informacji na temat stawek za usługi roamingu, powinien zostać 
rozszerzony o usługi roamingu świadczone poza UE.

Poprawka 120
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 121
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „roaming ogólnounijny” oznacza 
wykorzystanie telefonu komórkowego lub 
innego urządzenia przez klienta 
korzystającego z roamingu w celu 
wykonywania lub odbierania połączeń na 
terytorium Unii, a także wysyłania lub 
odbierania wiadomości SMS lub 
dokonywania transmisji danych z 
komutacją pakietów, podczas pobytu w 
innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym umiejscowiona jest sieć 
macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom 
między operatorem sieci macierzystej a 
operatorem sieci odwiedzanej;

d) „roaming ogólnounijny” oznacza 
wykorzystanie urządzenia przez klienta 
korzystającego z roamingu w celu 
wykonywania lub odbierania połączeń na
terytorium Unii, a także wysyłania lub 
odbierania wiadomości SMS lub 
dokonywania transmisji danych z 
komutacją pakietów, podczas pobytu w 
innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym umiejscowiona jest sieć 
macierzysta klienta, dzięki uzgodnieniom 
między operatorem sieci macierzystej a 
operatorem sieci odwiedzanej;

Or. fr
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Poprawka 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 124
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

m) „alternatywny dostawca usługi 
roamingu” oznacza operatora 
macierzystego innego niż operator 
świadczący krajowe usługi łączności 
ruchomej, który świadczy klientowi 
korzystającemu z roamingu usługi 
roamingu;

Or. en

Poprawka 125
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie także ze stanowiskiem BEREC brzmienie rozporządzenia powinno być na tyle 
elastyczne, aby umożliwić wyodrębnienie jednego rozwiązania spośród szeregu opcji, bez 
wykluczania jakiejkolwiek możliwości. Zgodnie z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia określenie najlepszego rozwiązania dotyczącego wdrażania jest zadaniem 
BEREC-u.
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Poprawka 127
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

n) „bezpośredni hurtowy dostęp do usług 
roamingu” oznacza udostępnienie przez 
operatora sieci odwiedzanej urządzeń i/lub 
usług operatorowi na określonych 
warunkach, do celu świadczenia usług 
roamingu klientom detalicznym;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek udostępnienia powinien obejmować zarówno bezpośredni hurtowy dostęp do 
usług roamingu, jak i hurtową odsprzedaż usług roamingu, umożliwiający tym samym dostęp 
dla wirtualnych operatorów sieci ruchomej, a także dla pośredników w obrocie handlowym 
pomiędzy operatorami sieci ruchomej a dostawcą detalicznym (np. firmą świadczącą usługi 
na rzecz operatorów, agentem itp.). W związku z powyższym istnieje potrzeba dysponowania 
dwoma definicjami: jedną dotyczącą „bezpośredniego hurtowego dostępu do usług 
roamingu” oraz drugą dotyczącą „hurtowej odsprzedaży usług roamingu”, która obejmuje 
wirtualnych operatorów sieci ruchomej i wszelkich pośredników w obrocie handlowym 
pomiędzy operatorami sieci ruchomej a dostawcą detalicznym (np. firmą świadczącą usługi 
na rzecz operatorów, agentem itp.). Niniejsza poprawka zapewnia spójność z proponowaną 
poprawką do art. 3 ust. 1.

Poprawka 128
Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „profil roamingowy dla Unii 
Europejskiej (UE)” oznacza 
skonfigurowany uprzednio profil służący 
do świadczenia odrębnych usług 
roamingu, który dodawany jest do profilu 
służącego do świadczenia krajowych 

skreślona
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usług łączności ruchomej na tej samej 
karcie SIM.

Or. it

Poprawka 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 130
Teresa Riera Madurell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en



AM\887960PL.doc 55/107 PE478.630v01-00

PL

Poprawka 131
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 133
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera o)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzanie powinno pozostać neutralne w odniesieniu do konkretnego 
rozwiązania technicznego, jakie zastosuje się w celu wyodrębnienia usług roamingu.

Poprawka 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera oa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „lokalna usługa transmisji danych w 
roamingu” oznacza usługę transmisji 
danych w roamingu świadczoną 
konsumentom bezpośrednio w sieci 
odwiedzanej przez operatora sieci 
ruchomej, wirtualnego operatora sieci 
ruchomej lub odsprzedawcę;

Or. en

Poprawka 135
Gunnar Hökmark

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

oa) „lokalna usługa transmisji danych w 
roamingu” oznacza usługę transmisji 
danych w roamingu świadczoną 
konsumentom bezpośrednio w sieci 
odwiedzanej przez operatora sieci 
ruchomej, wirtualnego operatora sieci 
ruchomej lub odsprzedawcę;

Or. en

Poprawka 136
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera oa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „hurtowa odsprzedaż usług 
roamingu” oznacza sprzedaż hurtowego 
dostępu do usług roamingu przez 
operatora innego niż operator sieci 
odwiedzanej, zwykle obejmującego 
zasięgiem kilkanaście odwiedzanych sieci 
w kilkunastu państwach członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek udostępnienia powinien obejmować zarówno bezpośredni hurtowy dostęp do 
usług roamingu, jak i hurtową odsprzedaż usług roamingu, umożliwiając tym samym dostęp 
dla wirtualnych operatorów sieci ruchomej, a także dla pośredników w obrocie handlowym 
pomiędzy operatorami sieci ruchomej a dostawcą detalicznym (np. firmą świadczącą usługi 
na rzecz operatorów, agentem itp.). W związku z powyższym istnieje potrzeba dysponowania 
dwoma definicjami: jedną dotyczącą „bezpośredniego hurtowego dostępu do usług 
roamingu” oraz drugą dotyczącą „hurtowej odsprzedaży usług roamingu”, która obejmuje 
wirtualnych operatorów sieci ruchomej oraz wszelkich pośredników w obrocie handlowym 
pomiędzy operatorami sieci ruchomej a dostawcą detalicznym (np. firmą świadczącą usługi 
na rzecz operatorów, agentem itp.). Niniejsza poprawka zapewnia spójność z proponowaną 
poprawką do art. 3 ust. 1.
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Poprawka 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera oa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „jednolita stawka” oznacza stawkę, 
którą zobowiązani są oferować wszyscy 
operatorzy, w ramach której stosuje się 
identyczne ceny za usługi w zakresie 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w Unii bez względu na 
to, czy konsument korzysta z usług 
roamingu czy nie;

Or. en

Poprawka 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 139
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 
wnioski o hurtowy dostęp do usług 
roamingu, w tym wnioski od operatorów 
wirtualnej sieci łączności ruchomej oraz od 
odsprzedawców. Hurtowy dostęp do usług 
roamingu jest zapewniany na 
niedyskryminujących warunkach, w tym 
dotyczących hurtowego dostępu dla 
krajowych usług łączności ruchomej, bez 
wprowadzania rozróżnienia pomiędzy 
operatorami krajowymi i zagranicznymi.
W odniesieniu do zapewniania hurtowego 
dostępu do usług roamingu zastosowanie 
mają przepisy dotyczące taryf za hurtowe 
usługi w roamingu regulowanym określone 
w art. 6, 8 i 11.

Or. en

Poprawka 140
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 
wnioski o hurtowy dostęp do usług 
roamingu, w tym wnioski od operatorów 
wirtualnej sieci łączności ruchomej oraz od 
odsprzedawców. Wirtualni operatorzy 
sieci ruchomej uzyskują, na 
niedyskryminujących warunkach, tak 
samo korzystne warunki, jak te stosowane 
względem innych operatorów sieci. W 
odniesieniu do zapewniania hurtowego 
dostępu do usług roamingu zastosowanie 
mają przepisy dotyczące taryf za hurtowe 
usługi w roamingu regulowanym określone 
w art. 6, 8 i 11.

Or. en

Poprawka 141
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy sieci ruchomych uwzględniają 
wszystkie uzasadnione wnioski o hurtowy 
dostęp do usług roamingu, w tym wnioski 
od operatorów wirtualnej sieci łączności 
ruchomej oraz od odsprzedawców. W 
odniesieniu do zapewniania hurtowego 
dostępu do usług roamingu zastosowanie 
mają przepisy dotyczące taryf za hurtowe 
usługi w roamingu regulowanym określone 
w art. 6, 8 i art. 13 ust. 4.

Or. en
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Poprawka 142
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Operatorzy sieci ruchomych nie 
ograniczają hurtowego dostępu do usług 
roamingu w swoich sieciach, chyba że 
operator wykaże, iż ograniczenie jest 
uzasadnione. W odniesieniu do 
zapewniania hurtowego dostępu do usług 
roamingu zastosowanie mają przepisy 
dotyczące taryf za hurtowe usługi w 
roamingu regulowanym określone w art. 6, 
8 i 11.

Or. en

Poprawka 143
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Operatorzy sieci ruchomych 
uwzględniają wszystkie uzasadnione 
wnioski o bezpośredni hurtowy dostęp do 
usług roamingu złożone przez 
jakiegokolwiek operatora, w tym wnioski 
od operatorów wirtualnej sieci łączności 
ruchomej oraz od odsprzedawców 
hurtowych, a także wszystkie uzasadnione 
wnioski o hurtową odsprzedaż usług 
roamingu złożone przez jakiegokolwiek 
wirtualnego operatora sieci ruchomej lub 
odsprzedawcę detalicznego, którzy 
korzystają z ich sieci. W odniesieniu do 
zapewniania hurtowego dostępu do usług 
roamingu zastosowanie mają przepisy 
dotyczące taryf za hurtowe usługi w 
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roamingu regulowanym określone w art. 6, 
8 i 11.

Or. en

Uzasadnienie

Cele niniejszej poprawki są następujące: wyjaśnienie, że obowiązek zapewnienia dostępu 
obejmuje zarówno bezpośredni hurtowy dostęp do usług roamingu jak i hurtową odsprzedaż 
usług roamingu, umożliwiając tym samym dostęp dla wirtualnych operatorów sieci ruchomej; 
wyjaśnienie, że obowiązek zapewnienia dostępu dotyczy jedynie operatorów, ale wszystkich 
operatorów; zapewnienie każdemu pośrednikowi w obrocie handlowym pomiędzy operatorem 
sieci ruchomej a dostawcą detalicznym (firmą świadczącą usługi na rzecz operatora, agentem 
itp.) prawa uzyskania dostępu oraz odnośnych progów cenowych.

Poprawka 144
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 145
Amalia Sartori, Lara Comi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 146
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 147
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 148
Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Hurtowy dostęp do usług roamingu 
obejmuje, na niedyskryminujących 
warunkach, dostęp do wszystkich 
elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących oraz dostęp do 
odpowiednich usług, oprogramowania i 
systemów informatycznych niezbędnych 
do świadczenia klientom usług roamingu, 
także w drodze odstępstwa od dyrektywy 
2002/19/WE.

Or. en
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Poprawka 149
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wnioski o przyznanie bezpośredniego 
hurtowego dostępu do usługi roamingu są 
rozpatrywane pozytywnie w terminie 
dwóch miesięcy od daty otrzymania 
wniosku przez operatora sieci. Dostęp 
należy zrealizować w rozsądnym okresie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Okres dwóch miesięcy dotyczy tylko rozpatrzenia wniosku. Istotną rzeczą jest wprowadzenie 
koncepcji „rozsądnego okresu” w odniesieniu do następnego etapu negocjacji dotyczących 
hurtowego dostępu do usług roamingu, aby zapewnić realizację dostępu bez 
nieuzasadnionych opóźnień. Niniejsza poprawka zapewnia także spójność z proponowaną 
poprawką do art. 3 ust. 1.

Poprawka 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 152
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy macierzyści umożliwiają 
swoim abonentom dostęp do usług 
łączności głosowej, usług SMS oraz usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego połączonego 
alternatywnego dostawcę usługi roamingu.

1. Operatorzy macierzyści umożliwiają 
swoim abonentom dostęp do usług 
łączności głosowej, usług SMS oraz usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego alternatywnego 
dostawcę usługi roamingu.

Or. en

Poprawka 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy macierzyści umożliwiają 
swoim abonentom dostęp do usług 
łączności głosowej, usług SMS oraz usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego połączonego 
alternatywnego dostawcę usługi roamingu.

1. Dostawcy krajowych usług łączności 
ruchomej umożliwiają swoim klientom 
dostęp do usług łączności głosowej, usług 
SMS oraz usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu lub dostęp do 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez każdego 
alternatywnego dostawcę usługi roamingu 
oferującego usługi roamingu w państwie 
członkowskim, w którym zawarto z 
klientem umowę o świadczenie krajowych 
usług łączności ruchomej lub poczyniono 
w tej kwestii odpowiednie ustalenia.

Or. en
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Poprawka 154
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy macierzyści umożliwiają 
swoim abonentom dostęp do usług 
łączności głosowej, usług SMS oraz usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego połączonego 
alternatywnego dostawcę usługi roamingu.

1. Dostawcy krajowych usług łączności 
ruchomej umożliwiają swoim abonentom 
dostęp do usług łączności głosowej, usług 
SMS oraz usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu lub dostęp do 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez każdego 
połączonego alternatywnego dostawcę 
usługi roamingu. 

Or. en

Poprawka 155
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy macierzyści umożliwiają 
swoim abonentom dostęp do usług 
łączności głosowej, usług SMS oraz usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego połączonego 
alternatywnego dostawcę usługi roamingu.

1. Począwszy od dnia 1 marca 2014 r. 
operatorzy macierzyści umożliwiają swoim 
klientom dostęp do usług łączności 
głosowej, usług SMS oraz usług transmisji 
danych świadczonych w roamingu przez 
każdego alternatywnego dostawcę usługi 
roamingu, któremu udzielono dostępu w 
celu świadczenia odrębnych usług 
roamingu zgodnie z art. 5.

Or. en

Uzasadnienie

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
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significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Poprawka 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Począwszy od dnia 1 czerwca 2014 r.
dostawcy krajowych usług łączności 
ruchomej informują wszystkich swoich 
klientów korzystających z roamingu o 
możliwości zrezygnowania z 
wykorzystywanych przez nich usług 
roamingu na rzecz usług roamingu 
oferowanych przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu zgodnie z ust. 1. 
Klienci korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swoich 
dostawców krajowych usług łączności 
ruchomej o podjętej decyzji. Jezeli klient 
we wymienionym okresie postanowi 
przejść do alternatywnego dostawcy usług 
roamingu, zmiana operatora powinna 
zostać przeprowadzona w ciągu 
maksymalnie jednego dnia roboczego.
Klienci korzystający z roamingu, którzy 
nie podjęli w tym okresie decyzji, mają 
prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 157
Francesco De Angelis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
zrezygnowania z wykorzystywanych przez 
nich usług roamingu na rzecz usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego wirtualnego dostawcę 
usług roamingu, a od dnia 1 stycznia 
2015 r. przez każdego alternatywnego 
wirtualnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 
operatora macierzystego o podjętej decyzji. 
Klienci korzystający z roamingu, którzy 
nie podjęli w tym okresie decyzji, mają 
prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 158
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r.
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
zrezygnowania z wykorzystywanych przez 
nich usług roamingu na rzecz usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają dwa 
miesiące na powiadomienie swojego 

2. Przed upływem terminu określonego w 
ust. 1 operatorzy macierzyści informują w 
jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej 
formie wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
korzystania, tymczasowo lub na stałe, z 
usług roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają 
prawo przejścia, tymczasowo lub na stałe,
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operatora macierzystego o podjętej 
decyzji. Klienci korzystający z roamingu, 
którzy nie podjęli w tym okresie decyzji,
mają prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

na usługi świadczone przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu w dowolnym 
momencie, zgodnie z ust. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres stosowania niniejszego rozporządzenia nie powinien być ograniczony jedynie do 
abonentów; konsumenci powinni mieć możliwość tymczasowej zmiany operatora, np. podczas 
krótkiego pobytu zagranicą. Konsumenci zwykle są mniej skłonni do zmiany ofert na inne. 
Aby umożliwić im podjęcie świadomego wyboru, operatorzy macierzyści powinni mieć 
obowiązek informowania konsumentów o zmianach oraz o możliwości wyboru innego 
dostawcy usługi roamingu w jasny i zrozumiały sposób.

Poprawka 159
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy macierzyści informują 
wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
zrezygnowania z wykorzystywanych przez 
nich usług roamingu na rzecz usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają 
prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

Or. ro
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Poprawka 160
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu lub zmiana 
poszczególnych alternatywnych 
dostawców usług roamingu następuje 
bezpłatnie, nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming i musi 
nastąpić w rozsądnym terminie 
określonym w wytycznych sporządzonych 
przez BEREC w odniesieniu do 
zharmonizowanego rozwiązania 
dotyczącego odrębnego świadczenia usług 
roamingu, przy czym w przypadku 
klientów korzystających z roamingu, 
którzy wykupili pakiet krajowy 
obejmujący ceny za usługi roamingu inne 
niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa 
usług transmisji danych, operator 
macierzysty może opóźnić termin przejścia 
ze starego abonamentu obejmującego 
usługi roamingu na nowy o określony 
okres czasu nieprzekraczający dwóch
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia tego czym jest „rozsądny termin” zmiany przez konsumentów dostawców usług 
roamingu w dużej mierze zależy od rozwiązania technicznego. W związku z tym, że BEREC 
zdefiniuje to rozwiązanie w swoich wytycznych, sugeruje się, aby także okres zmiany został 
jednocześnie określony w tych wytycznych.

Poprawka 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

transmisji danych, operator macierzysty 
może opóźnić termin przejścia ze starego 
abonamentu obejmującego usługi 
roamingu na nowy o określony okres czasu 
nieprzekraczający jednego miesiąca.

Or. ro

Poprawka 163
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 164
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Operator macierzysty lub operator sieci 
odwiedzanej nie zmienia właściwości 
technicznych usług roamingu 
świadczonych przez alternatywnego 
dostawcę usług roamingu w taki sposób, by 
różniły się one pod względem właściwości 
technicznych, w tym również pod 
względem parametrów dotyczących 
jakości, od usług roamingu świadczonych 
przez operatora świadczącego krajowe 
usługi łączności ruchomej.

6. Dostawca krajowych usług łączności 
ruchomej lub operator sieci odwiedzanej 
nie zmienia właściwości technicznych 
usług roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
w taki sposób, by różniły się one pod 
względem właściwości technicznych, w 
tym również pod względem parametrów 
dotyczących jakości, od usług roamingu 
świadczonych przez dostawcę krajowych 
usług łączności ruchomej.

Or. en

Poprawka 167
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli klient wykupił abonament na
lokalne usługi transmisji danych 
świadczone w roamingu u alternatywnego 
dostawcy usług roamingu zgodnie z ust. 1, 
dostawca krajowych usług łączności 
ruchomej kontynuuje świadczenie w 
roamingu usług w zakresie połączeń 
głosowych i wiadomości SMS przy 
zachowaniu tych samych właściwości 
technicznych, w tym również parametrów 
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dotyczących jakości, jak w sytuacji, gdy 
klient korzysta z usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez tego 
dostawcę krajowych usług łączności 
ruchomej.

Or. en

Poprawka 169
Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli konsument przyjmie ofertę 
swojego operatora krajowego, w ramach 
której stawki za usługi roamingu są 
praktycznie takie same jak jego krajowe 
stawki za usługi w zakresie połączeń 
głosowych, transmisji danych i 
wiadomości SMS, nie mają zastosowania 
zobowiązania nałożone na tego operatora 
dotyczące umożliwienia swojemu 
klientowi dostępu do usług w zakresie 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego alternatywnego 
dostawcę usług roamingu, któremu 
udzielono dostępu w celu świadczenia 
odrębnych usług roamingu zgodnie z art. 
5 oraz zgodnie z opisem zawartym w ust. 1 
- 6 powyżej. Po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych i w ścisłej 
współpracy z Komisją, BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące warunków, które 
muszą spełniać stawki za usługi 
roamingu, aby można je było uznać za 
„praktycznie takie same”. Komisja, 
szczególnie uwzględniając wytyczne 
sporządzone przez BEREC oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi 



PE478.630v01-00 80/107 AM\887960PL.doc

PL

krajowymi organami regulacyjnymi, 
bezzwłocznie podejmuje decyzję w sprawie 
tego, czy klauzula wyjątkowa dotycząca 
„praktycznie takich samych stawek” ma 
zastosowanie do poszczególnych 
operatorów. BEREC kontroluje, czy 
wszyscy operatorzy, którzy decydują się na 
wdrożenie tej klauzuli wyjątkowej, 
nieustannie spełniają wymogi określone w 
wytycznych.

Or. en

Poprawka 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 171
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli operator krajowy oferuje 
swojemu klientowi stawki za usługi 
roamingu w znaczący sposób zbliżone do 
stawek za usługi w zakresie krajowych 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych, z których klient 
korzysta, operator ten nie podlega
obowiązkowi umożliwienia swojemu 
klientowi dostępu do usług w zakresie 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego alternatywnego 
dostawcę usług roamingu, któremu 
udzielono dostępu w celu świadczenia 
odrębnych usług roamingu zgodnie z art. 
5 oraz zgodnie z opisem zawartym w ust. 1 
- 6 powyżej. Po przeprowadzeniu 
konsultacji z zainteresowanymi stronami i 
w ścisłej współpracy z Komisją, BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące tego, czym są stawki 
za usługi roamingu w znaczący sposób 
zbliżone do stawek za usługi krajowe; 
procedura ta powinna uwzględniać 
obowiązek zasięgu nałożony przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
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cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Poprawka 172
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Obowiązki związane z usługami w 
zakresie połączeń głosowych i wiadomości 
SMS świadczonymi w roamingu 
przewidziane w ust. 1–6 powyżej oraz w 
art. 5 nie mają zastosowania do 
operatorów macierzystych, którzy do dnia 
1 lipca 2014 r. oferują wszystkim swoim 
abonentom stawki za usługi w zakresie 
połączeń głosowych i wiadomości SMS 
świadczone w roamingu w znaczący 
sposób zbliżone do opłat pobieranych od 
klientów korzystających z usług roamingu 
za krajowe usługi w zakresie połączeń 
głosowych, wiadomości SMS i transmisji 
danych. Jeżeli operator decyduje się na 
dobrowolną obniżkę, musi ona dotyczyć 
wszystkich jego planów taryfowych. 
BEREC w ścisłej współpracy z Komisją 
przygotowuje w ciągu trzech miesięcy od 
dnia przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące definicji stawek za 
usługi roamingu w znaczący sposób 
zbliżonych do stawek za usługi krajowe.

Or. en

Poprawka 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Jeżeli operator macierzysty oferuje 
swojemu klientowi stawki za usługi 
roamingu w znaczący sposób zbliżone do 
stawek za usługi w zakresie krajowych 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych, operator ten nie 
podlega obowiązkowi umożliwienia 
swojemu klientowi dostępu do usług w 
zakresie połączeń głosowych, wiadomości 
SMS i transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez każdego alternatywnego 
dostawcę usług roamingu.

Or. en

Poprawka 174
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Dostawcy krajowych usług łączności 
ruchomej nie uniemożliwiają swoim 
klientom tymczasowego dostępu do 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę lokalnych usług
transmisji danych w roamingu.

Or. en

Poprawka 175
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Podczas gdy klient tymczasowo 
korzysta z lokalnych usług transmisji 
danych, operator macierzysty kontynuuje 
świadczenie w roamingu usług w zakresie 
połączeń głosowych i wiadomości SMS 
przy zachowaniu tych samych właściwości 
technicznych, jak w sytuacji, gdy klient 
korzysta z usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez tego 
dostawcę krajowych usług łączności 
ruchomej. Nie pobiera się żadnej
dodatkowej opłaty od klienta, który 
decyduje się na tymczasowe korzystanie z 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę.

Or. en

Poprawka 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Maksymalna różnica, którą operatorzy 
mogą stosować pomiędzy stawkami za 
usługi krajowe i te świadczone w 
roamingu, aby pozostać w zgodzie z 
powyższym ust. 6b, powinna zostać 
określona przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych na podstawie opinii 
wydanej przez BEREC, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w 
stosownym terminie, nie dłuższym niż trzy 
miesiące od dnia przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli wszystkie oferty 
usług roamingu danego operatora 
spełniają warunki przewidziane w 
niniejszym ustępie, ust. 1 - 6 powyżej oraz 
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art. 5 nie mają zastosowania.

Or. en

Poprawka 177
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6d. W terminie do dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy powinni zagwarantować 
klientom funkcjonowanie mechanizmów 
umożliwiających im tymczasowy dostęp do 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez 
jakiegokolwiek dostawcę przy 
jednoczesnym zachowaniu swojego 
numeru telefonu.

Or. en

Poprawka 178
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6e. Dostawcy lokalnych usług transmisji 
danych w roamingu w kraju odwiedzanym 
nie dyskryminują konsumentów 
korzystających z usług roamingu, lecz 
oferują im usługi transmisji danych na 
podobnych warunkach, jakie oferowane 
są konsumentom krajowym.

Or. en
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Poprawka 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Tymczasowy dostęp do lokalnych usług 

transmisji danych świadczonych w 
roamingu

1. Dostawcy krajowych usług łączności 
ruchomej nie uniemożliwiają swoim 
klientom tymczasowego dostępu do 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę lokalnych usług 
transmisji danych w roamingu bez 
rozwiązywania ich bieżącej umowy 
abonenckiej o świadczenie usług 
transmisji danych w roamingu lub 
zrywania innych postanowień dotyczących 
świadczenia takich usług.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy klient postanowił zawrzeć 
umowę z alternatywnym dostawcą usług 
roamingu na mocy art. 4.
3. Podczas gdy klient tymczasowo korzysta 
z lokalnych usług transmisji danych, 
dostawca krajowych usług łączności 
ruchomej kontynuuje świadczenie w 
roamingu usług w zakresie połączeń 
głosowych i wiadomości SMS przy 
zachowaniu tych samych właściwości 
technicznych, w tym również parametrów 
dotyczących jakości, jak w sytuacji, gdy 
klient korzysta z usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez tego 
dostawcę krajowych usług łączności 
ruchomej.
4. Decyzja klienta o tymczasowym 
dostępie do lokalnych usług transmisji 
danych świadczonych w roamingu przez 
jakiegokolwiek dostawcę lokalnych usług 
roamingu nie wiąże się z jakimkolwiek 



AM\887960PL.doc 87/107 PE478.630v01-00

PL

abonamentem lub innymi stałymi lub 
okresowymi opłatami naliczanymi przez 
operatora macierzystego i może być 
połączona z dowolną taryfą detaliczną.
5. Każde tymczasowe przejście do 
dostawcy lokalnych usług transmisji 
danych w roamingu zamiast korzystania z 
usług transmisji danych świadczonych w 
roamingu przez dostawcę krajowych usług 
łączności ruchomej oraz każdy powrót do 
dostawcy krajowych usług łączności 
ruchomej następują bezpłatnie, nie mogą 
podlegać warunkom ani ograniczeniom 
dotyczącym elementów abonamentu i 
odbywają się bezzwłocznie.

Or. en

Poprawka 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mechanizm odrębnej sprzedaży usług 
roamingu

skreślony

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

Or. en

Poprawka 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Unii.

Or. en

Poprawka 184
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby zapewnić rozwój jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz dostęp do lokalnych usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu musi być opłacalne z 
ekonomicznego punktu widzenia i 
następuje jednocześnie w całej Unii.

Or. en

Poprawka 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby zapewnić rozwój tymczasowo 
jednolitego rynku usług roamingu, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje jednocześnie w całej 
Unii i spełnia następujące kryteria:
a) każde rozwiązanie techniczne musi być 
opłacalne z finansowego punktu 
widzenia;
b) jest opracowane w przyjazny dla 
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konsumenta sposób;
c) umożliwia maksymalną
interoperacyjność;
d) umożliwia rozwiązanie w zakresie 
lokalnej zmiany operatora świadczącego 
usługi transmisji danych w przyjazny dla 
konsumenta sposób;
e) zapewnia poszanowanie koncepcji
neutralności sieci w odniesieniu do 
wszystkich sposobów wykorzystywania 
transmisji danych, zwłaszcza dostępu do 
telefonii typu VoIP i innych podobnych 
usług;
f) użytkownicy końcowi mają możliwość 
łatwego i szybkiego przejścia do 
alternatywnego dostawcy usług roamingu 
lub zmiany alternatywnych dostawców 
usług roamingu, zachowując swój numer 
telefonu komórkowego;
g) nie utrudnia się korzystania z usług 
roamingu przez obywateli UE w 
państwach trzecich i przez obywateli tych 
państw w UE;

Or. en

Poprawka 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 

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

roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Ceny połączeń związanych 
z zapewnieniem tego mechanizmu muszą 
być oparte na kosztach, a klienci nie 
powinni podlegać żadnym bezpośrednim 
opłatom związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. en

Poprawka 187
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

z korzystaniem z tego mechanizmu.

Or. en

Poprawka 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu zgodnie z art. 4 operatorzy 
gwarantują wprowadzenie stosownych 
mechanizmów najpóźniej do dnia 1 
czerwca 2014 r., tak aby ich klienci mieli 
możliwość korzystania z krajowych usług 
łączności ruchomej i z odrębnych usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu, 
zachowując przy tym jednocześnie swój 
numer telefonu komórkowego i możliwość 
korzystania z tego samego terminala. Ceny 
połączeń i dodatkowych usług 
wspierających związanych z 
zapewnieniem tych mechanizmów muszą 
być oparte na kosztach, a klienci nie 
powinni podlegać żadnym bezpośrednim 
opłatom związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. en

Poprawka 189
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r., tak aby 
klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 

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

odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Ceny połączeń muszą być 
oparte na kosztach, a klienci nie powinni 
podlegać żadnym bezpośrednim opłatom 
związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. en

Poprawka 191
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 marca 2014 r., tak 
aby klienci mieli możliwość korzystania z 
krajowych usług łączności ruchomej i z 
odrębnych usług roamingu świadczonych 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu, zachowując przy tym 
jednocześnie swój numer telefonu 
komórkowego. Aby umożliwić odrębną 
sprzedaż usług roamingu, operatorzy 
składają uzasadnione wnioski o dostęp i 
korzystanie z odpowiednich elementów 
konkretnej sieci oraz powiązanych 
mechanizmów, takich jak dostęp do tej 
samej karty SIM lub stosowanie tego 
samego terminala, który wykorzystywany 
jest do krajowych usług łączności 
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mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu.

ruchomej. Ceny hurtowego dostępu 
związanego z zapewnieniem tego 
mechanizmu muszą być oparte na 
kosztach, a klienci nie powinni podlegać 
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z tego mechanizmu. 

Or. en

Uzasadnienie

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Poprawka 192
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

powinni podlegać żadnym bezpośrednim 
opłatom związanym z korzystaniem z tego 
mechanizmu.

Or. it

Poprawka 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dostawca krajowych usług łączności 
ruchomej nie odmawia zawierania umów 
o świadczenie w roamingu usług w 
zakresie połączeń głosowych i wiadomości 
SMS swoim klientom, którzy korzystają z 
lokalnych usług transmisji danych 
świadczonych w roamingu przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu.

Or. en

Poprawka 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W celu umożliwienia tymczasowego 
dostępu do lokalnych usług transmisji 
danych świadczonych w roamingu 
zgodnie z art. 4a operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 
najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r., tak 
aby ich klienci mieli możliwość 
tymczasowego korzystania z dostępu do 
lokalnych usług transmisji danych 
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świadczonych w roamingu przez 
jakiegokolwiek dostawcę takich usług, 
zachowując przy tym jednocześnie swój 
numer telefonu komórkowego i możliwość 
korzystania z tego samego terminala. 
Usługi potwierdzania tożsamości 
użytkownika są bezpłatne, a ceny 
dodatkowych usług wspierających 
związanych z zapewnieniem tych 
mechanizmów są oparte na kosztach, a 
klienci nie podlegają żadnym 
bezpośrednim opłatom związanym z 
korzystaniem z tego mechanizmu.

Or. en

Poprawka 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Jeżeli dostawca krajowych usług 
łączności ruchomej oferuje usługi 
roamingu w kraju dostawcy lokalnych 
usług transmisji danych w roamingu, 
dostawca krajowych usług łączności 
ruchomej nie odmawia zawierania umów 
o świadczenie w roamingu usług w 
zakresie połączeń głosowych i wiadomości 
SMS klientom dostawcy lokalnych usług 
transmisji danych świadczonych w 
roamingu w kraju odwiedzanym.

Or. en

Poprawka 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Aby zapewnić rozwój jednolitego 
rynku, wdrożenie mechanizmów, o 
których mowa w ust. 1 i 3, za sprawą co 
najmniej jednego rozwiązania 
technicznego odbywa się w 
zharmonizowany sposób w całej Unii i 
musi spełniać następujące wymogi 
zasadnicze:
– przyjazność dla konsumenta, zwłaszcza 
umożliwienie konsumentom łatwego i 
szybkiego przejścia do alternatywnego 
dostawcy usług roamingu przy 
zachowaniu swojego aktualnego numeru 
telefonu komórkowego;
– zdolność służenia na konkurencyjnych 
warunkach różnym kategoriom popytu 
konsumenckiego, w tym użytkownikom 
intensywnie korzystającym z usług 
transmisji danych;
– zdolność efektywnego sprzyjania 
konkurencji przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zakresu wykorzystywania 
przez operatorów swoich atutów 
infrastrukturalnych czy umów 
handlowych;
– opłacalność z finansowego punktu 
widzenia przy uwzględnieniu podziału 
kosztów pomiędzy dostawców krajowych 
usług łączności ruchomej i 
alternatywnych dostawców usług 
roamingu;
– zdolność do wypełnienia obowiązku w 
zakresie umożliwienia konsumentom 
wyboru alternatywnego dostawcy usług 
roamingu w terminie określonym w ust. 1.

Or. en

Poprawka 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.

6. Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu, a także związanych z 
mechanizmem na rzecz umożliwienia 
dostępu do lokalnych usług transmisji 
danych świadczonych w roamingu. Na 
uzasadniony wniosek BEREC Komisja 
może przedłużyć ten termin. W 
stosownych przypadkach BEREC, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją, może dokonać 
aktualizacji wytycznych.

Or. en

Poprawka 198
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
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mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy
usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.

mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu, a także związanych z 
mechanizmem na rzecz umożliwienia 
dostępu do lokalnych usług transmisji 
danych świadczonych w roamingu. Na 
uzasadniony wniosek BEREC Komisja 
może przedłużyć ten termin.

Or. en

Poprawka 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu. Zharmonizowane 
rozwiązania techniczne spełniają wymogi 
określone w ust. 1. Na uzasadniony 
wniosek BEREC Komisja może 
przedłużyć ten termin.

Or. en

Poprawka 200
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu oraz zharmonizowanych 
procedur związanych ze zmianą dostawcy 
usług roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanego 
rozwiązania w zakresie odrębnego 
świadczenia usług roamingu. W ramach 
tego rozwiązania przestrzega się 
obiektywnych kryteriów i minimalnych 
wymogów, w tym zwłaszcza następujących 
wymogów podstawowych:

– wdrożenie rozwiązań technicznych
następuje jednocześnie w całej Unii;
– użytkownicy końcowi mają możliwość 
zachowania dotychczasowego numeru 
telefonu komórkowego;
– użytkownicy końcowi mają możliwość 
łatwego i szybkiego przejścia do 
alternatywnego dostawcy usług roamingu 
oraz zmiany alternatywnych dostawców 
usług roamingu, zachowując numer 
operatora macierzystego;
– obywatele Unii mają techniczną 
możliwość dalszego korzystania z usług 
roamingu w państwach trzecich, a 
obywatele państw trzecich mają możliwość 
dalszego korzystania z usług roamingu w 
Unii;
– wykonalność techniczna;
– proporcjonalność kosztów ponoszonych 
przez każdą ze stron,
– wpływ na konkurencję (zarówno na 
szczeblu detalicznym jak i hurtowym),
– bezpieczeństwo sieci (w tym 
potwierdzanie tożsamości i identyfikacja 
użytkownika), oraz
– ochrona danych handlowych i 
osobowych będących w posiadaniu 
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operatorów.
Wytyczne sporządzone przez BEREC 
powinny w szczególności objąć aspekty 
techniczne związane z mechanizmem 
odrębnej sprzedaży usług roamingu i 
zharmonizowanych procedur związanych 
ze zmianą dostawcy usług roamingu. Na 
uzasadniony wniosek BEREC Komisja 
może przedłużyć ten termin. 

BEREC dokonuje przeglądu tych 
wytycznych i po uwzględnieniu ich 
praktycznych zastosowań wydaje 
zmienione wytyczne, jeżeli są one 
niezbędne do spełnienia zasadniczych 
wymagań w sposób bardziej efektywny lub 
wydajny.

Or. en

Uzasadnienie

Wprawdzie rozwiązanie techniczne powinno zostać określone w wytycznych sporządzonych 
przez BEREC, ale w celu nadania kierunku pracom tego organu w samym rozporządzeniu 
należy uwzględnić szereg obiektywnych kryteriów, jakie powinno spełniać zharmonizowane 
rozwiązanie rozprzęgające.

Poprawka 201
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisja po konsultacji z BEREC i 
właściwymi zainteresowanymi stronami 
zostaje uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18a, 
aby ustalić zharmonizowane rozwiązania 



PE478.630v01-00 104/107 AM\887960PL.doc

PL

techniczne odnoszące się do mechanizmu 
odrębnej sprzedaży usług roamingowych i 
zharmonizowanych procedur zmiany 
dostawcy usług roamingu.

Or. en

Poprawka 202
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wniosek o dostęp zostanie 
odrzucony, strona pokrzywdzona może 
zgłosić sprawę do rozpatrzenia w ramach 
procedury rozstrzygania sporów, o której 
mowa jest w art. 20 i 21 dyrektywy 
2002/21/WE. Podczas rozpatrywania 
takiego sporu krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają w szczególności wytyczne
sporządzone przez BEREC, zgodnie z 
przepisami art. 3 rozporządzenia 
1211/2009 oraz, w stosownych
przypadkach, przepisami aktów 
wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wymienić przepisy dyrektywy ramowej, które umożliwiają krajowym organom 
regulacyjnym egzekwowanie przepisów, takich jak te dotyczące obowiązku zapewnienia 
dostępu.

Poprawka 203
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit czwarty b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wszystkie oferty operatora spełniają 
warunki określone w art. 4 ust. 6a, 
wnioski składane u tego operatora przez 
innych operatorów o dostęp i korzystanie z 
odpowiednich elementów konkretnej sieci 
i powiązanych mechanizmów dla celów 
odrębnej sprzedaży usług roamingu, 
zgodnie z opisem zawartym w art. 4 ust. 1 
- 6, mogą zostać odrzucone.

Or. en

Uzasadnienie

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Poprawka 204
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit czwarty c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów jednolitego wdrożenia 
przepisów ust. 3 Komisja przy 
szczególnym uwzględnieniu wytycznych 
sporządzonych przez BEREC może 
przyjąć akty wykonawcze mające na celu 
dalszą harmonizację praktycznych metod 
umożliwiających odrębną sprzedaż usług 
roamingu. Te ewentualne akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
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art. 5a ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Poprawka 205
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit czwarty d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisję wspomaga Komitet ds. Łączności 
powołany na mocy art. 22 dyrektywy 
2002/21/WE. Jest on komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia 182/2011.
W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. 

Poprawka 206
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Jeżeli wszystkie oferty operatora spełniają 
warunki określone w art. 4 ust. 6a, 
wnioski składane u tego operatora przez 
innych operatorów o dostęp i korzystanie z 
odpowiednich elementów konkretnej sieci 
i powiązanych mechanizmów dla celów 
odrębnej sprzedaży usług roamingu, 
zgodnie z opisem zawartym w art. 4 ust. 1 
- 6, mogą zostać odrzucone.

Or. en


