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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, 
zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia 
(WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2013)0627),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0267/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także 
opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
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ustanawiające środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i mające na celu 
zapewnienie łączności na całym 
kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i
(UE) nr 531/2012

ustanawiające środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i mające na celu 
zapewnienie łączności na całym 
kontynencie, zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i
(UE) nr 531/2012 oraz decyzję
243/2012/UE.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Należy zapewnić swobodę świadczenia 
usług łączności elektronicznej i 
zapewniania sieci łączności elektronicznej 
każdemu klientowi w Unii oraz prawo
każdego użytkownika końcowego do 
wyboru najlepszej oferty dostępnej na 
rynku, co nie powinno być ograniczane 
poprzez rozdrobnienie rynku biegnące 
wzdłuż granic krajowych. Obowiązujące 
ramy regulacyjne w zakresie łączności 
elektronicznej nie rozwiązują w pełni 
kwestii tego rozdrobnienia, ponieważ 
krajowe systemy udzielania ogólnych 
zezwoleń różnią się między sobą, widmo 
przydziela się na podstawie systemów 
krajowych, zastosowanie mają różne 
zestawy przepisów sektorowych 
dotyczących praw konsumentów.  Na 
przykład, o ile dyrektywa o zezwoleniach 
ogranicza rodzaj informacji, które mogą 
być wymagane, to 12 państw 
członkowskich wymaga dodatkowych 
szczegółów, takich jak kategorie 
planowanych rodzajów działalności, 
zasięg geograficzny działalności, docelowy 
rynek, struktura firmy wraz z nazwiskami 
akcjonariuszy i akcjonariuszy 
akcjonariuszy, certyfikat izby handlowej 
oraz wyciąg z rejestru karnego dotyczący 
przedstawicieli przedsiębiorstwa.  Takie 
dodatkowe wymogi podkreślają znaczenie 
zdecydowanej polityki Komisji w 
odniesieniu do postępowania w sprawie 
naruszenia. 

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

stosowanie systemu udzielania ogólnych 
zezwoleń. Po drugie, konieczne jest zajęcie 
się warunkami i procedurami udzielania 
zezwoleń na korzystanie z widma w
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, a także korzystaniem z 
zakresów nieobjętych obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia. Po trzecie, aby 
ujednolicić warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej i pozyskać 
zaufanie obywateli do środowiska 
cyfrowego, niniejsze rozporządzenie 
powinno obejmować przepisy dotyczące 
ochrony użytkowników końcowych, 
zwłaszcza konsumentów. Obejmuje to 
przepisy dotyczące niedyskryminacji, 
informacji podawanych w umowie, 
wypowiadania umów i zmiany dostawcy, a 
także przepisy dotyczące dostępu do treści, 
aplikacji i usług internetowych oraz 
przepisy dotyczące zarządzania ruchem, 
które nie tylko chronią użytkowników 
końcowych, ale równocześnie gwarantują 
nieprzerwane funkcjonowanie ekosystemu 
internetowego stanowiącego siłę napędową
dla innowacji. Ponadto dalsze reformy w 
dziedzinie roamingu powinny zachęcić 
użytkowników końcowych do swobodnego 
korzystania z usług łączności 
elektronicznej podczas podróży w Unii i 
powinny z czasem stać się czynnikiem 
zapewniającym ujednolicenie cen i innych 
warunków w Unii.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zatem stanowić uzupełnienie 
obowiązujących unijnych ram 
regulacyjnych (dyrektywy 2002/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14, 
dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady15, dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady16, dyrektywy 2002/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady17, 
dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady18, dyrektywy 
Komisji 2002/77/WE19, jak również 
rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady20, 
rozporządzenia (UE) nr 531/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady21 oraz 
decyzji 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady22) oraz 
obowiązujących przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z prawem Unii, 
poprzez ustanowienie szczególnych praw i 
obowiązków zarówno dla dostawców 
łączności elektronicznej, jak i dla 
użytkowników końcowych, oraz poprzez 
wprowadzenie wynikających z nich zmian 
w obowiązujących dyrektywach i w 
rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 w celu 
zapewnienia większej spójności, jak 
również poprzez wprowadzenie szeregu 
zmian merytorycznych w celu zapewnienia 
bardziej konkurencyjnego jednolitego 
rynku.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zatem stanowić uzupełnienie 
obowiązujących unijnych ram 
regulacyjnych (dyrektywy 2002/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14, 
dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady15, dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady16, dyrektywy 2002/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady17, 
dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady18, dyrektywy 
Komisji 2002/77/WE19, jak również 
rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady20, 
rozporządzenia (UE) nr 531/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady21 oraz 
decyzji 243/2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady22) oraz 
obowiązujących przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z prawem Unii, 
poprzez wprowadzenie pewnych środków 
ukierunkowanych ustanawiających 
szczególne prawa i obowiązki zarówno dla 
dostawców łączności elektronicznej, jak i 
dla użytkowników końcowych, oraz 
poprzez wprowadzenie wynikających z 
nich zmian w obowiązujących 
dyrektywach i w rozporządzeniu (UE) nr 
531/2012 w celu zapewnienia większej 
spójności, jak również poprzez 
wprowadzenie szeregu zmian 
merytorycznych w celu zapewnienia 
bardziej konkurencyjnego jednolitego 
rynku.

__________________ __________________
14 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie dostępu i łączenia się sieci 
łączności elektronicznej z towarzyszącymi 

14 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie dostępu i łączenia się sieci 
łączności elektronicznej z towarzyszącymi 
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im urządzeniami (Dyrektywa dotycząca 
Dostępu) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7).

im urządzeniami (Dyrektywa dotycząca 
Dostępu) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7).

15 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach) (Dz.U. L 108 
z 24.4.2002, s. 21).

15 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa o zezwoleniach) (Dz.U. L 108 
z 24.4.2002, s. 21).

16 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. 
L 108 z 24.4.2002, s. 33).

16 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. 
L 108 z 24.4.2002, s. 33).

17 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie usługi powszechnej 
i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, 
s. 51).

17 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie usługi powszechnej 
i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, 
s. 51).

18 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

18 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

19 Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 
16 września 2002 r. w sprawie konkurencji 
na rynkach sieci i usług łączności 
elektronicznej (Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 
21).

19 Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 
16 września 2002 r. w sprawie konkurencji 
na rynkach sieci i usług łączności 
elektronicznej (Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 
21).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 
dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające 
Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 
Urząd (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 
dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające 
Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 
Urząd (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1).

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności 

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

ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. L 172 z 
30.6.2012, s. 10).

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Pewien stopień harmonizacji zezwoleń 
ogólnych, przy czym BEREC ma być 
odbiorcą zgłoszeń, powinien w większym 
stopniu zapewniać praktyczne znaczenie
swobody dostarczania sieci i świadczenia 
usług łączności elektronicznej w całej Unii.
Ponadto zgłoszenie nie jest obowiązkowe 
w celu korzystania z systemu zezwoleń 
ogólnych i nie wszystkie państwa 
członkowskie go wymagają. Ponieważ 
zgłoszenie stanowi obciążenie 
administracyjne dla operatora, państwa 
członkowskie wymagające zgłoszenia 
powinny wykazać, że jest to uzasadnione, 
zgodne z polityką Unii o znoszeniu 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych. Od Komisji powinno 
się zatem wymagać oceny takich 
wymogów i w stosownych przypadkach 
powinna ona być upoważniona do żądania 
ich zniesienia.
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swobody dostarczania sieci i świadczenia 
usług łączności elektronicznej w
dowolnym państwie członkowskim. 
Jednolite zezwolenie unijne określające 
ramy prawne mające zastosowanie do 
operatorów zapewniających usługi 
łączności elektronicznej w różnych 
państwach członkowskich na podstawie 
ogólnego zezwolenia wydanego przez 
państwo członkowskie siedziby dostawcy 
powinno zapewniać praktyczną swobodę 
dostarczania sieci i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w całej Unii.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jednolite zezwolenie unijne powinno 
być oparte na ogólnym zezwoleniu 
wydanym przez państwo członkowskie 
siedziby dostawcy. Nie powinno ono 
podlegać wymogom, które mają już 
zastosowanie na mocy innych 
obowiązujących przepisów prawa 

skreślony
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krajowego, które nie są właściwe dla 
sektora łączności elektronicznej. Ponadto 
przepisy niniejszego rozporządzenia i 
rozporządzenia (UE) nr 531/2012 
powinny mieć również zastosowanie do 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zapewnić, aby w podobnych 
okolicznościach nie występowała 
dyskryminacja w traktowaniu europejskich

(15) Zasada równego traktowania jest 
główną zasadą prawa unijnego, utrwaloną 
w art. 20 i 21 Karty praw podstawowych 
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dostawców łączności elektronicznej przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
aby w obrębie jednolitego rynku stosowano 
spójne praktyki regulacyjne, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków objętych zakresem 
art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21/WE, 
bądź też art. 5 lub 8 dyrektywy 
2002/19/WE. Europejskim dostawcom 
łączności elektronicznej należy zatem 
zapewnić prawo do równego traktowania 
przez poszczególne państwa członkowskie 
w obiektywnie równoważnych sytuacjach, 
aby umożliwić im prowadzenie bardziej 
zintegrowanych działań na wielu 
terytoriach. Ponadto na poziomie unijnym 
należy ustanowić szczegółowe procedury 
dokonywania przeglądu projektów decyzji 
dotyczących środków naprawczych w 
rozumieniu art. 7a dyrektywy 2002/21WE 
w takich przypadkach, aby uniknąć 
nieuzasadnionych rozbieżności w 
obowiązkach mających zastosowanie do 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Unii Europejskiej. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem zasada ta wymaga, by 
porównywalne sytuacje nie były 
traktowane w różny sposób i by różne 
sytuacje nie były traktowane w identyczny 
sposób, chyba że takie traktowanie jest
obiektywnie uzasadnione. Należy 
zapewnić, aby w podobnych 
okolicznościach nie występowała 
dyskryminacja w traktowaniu dostawców 
łączności elektronicznej przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
aby w obrębie jednolitego rynku stosowano 
spójne praktyki regulacyjne, zwłaszcza w 
odniesieniu do środków objętych zakresem 
art. 15 lub 16 dyrektywy 2002/21/WE, 
bądź też art. 5 lub 8 dyrektywy 
2002/19/WE.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwo członkowskie siedziby 
dostawcy i dowolne państwo członkowskie 
przyjmujące europejskich dostawców 
łączności elektronicznej powinny ustalić 
między sobą podział kompetencji 
regulacyjnych i nadzorczych, tak aby 
zmniejszyć bariery wejścia na rynek i 
jednocześnie zapewnić należyte spełnienie 
mających zastosowanie warunków 
świadczenia usług i dostarczania sieci 
łączności elektronicznej przez tych 

skreślony
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dostawców. Z tego względu, mimo iż każdy 
krajowy organ regulacyjny powinien 
nadzorować spełnianie warunków 
mających zastosowanie na jego terytorium 
zgodnie z prawodawstwem Unii, w tym 
poprzez stosowanie kar i środków 
tymczasowych, tylko krajowy organ 
regulacyjny w państwie członkowskim 
siedziby dostawcy powinien być 
uprawniony do zawieszenia lub cofnięcia 
praw dostawcy łączności elektronicznej do 
dostarczania sieci i świadczenia usług 
łączności elektronicznej w całej Unii lub 
na części jej terytorium.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

procesu udostępniania widma przede 
wszystkim odpowiedniego 
szerokopasmowego bezprzewodowego 
szybkiego dostępu, co utrudnia osiąganie
tych celów politycznych Unii jako całości.
Fragmentaryczna procedura udzielania 
zezwoleń i udostępniania pasma 800 MHz 
na potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich otrzymała 
od Komisji odstępstwo lub w inny sposób 
nie wypełniła tego zobowiązania w 
terminie określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE23 w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Obejmuje to także potrzebę 
usprawnienia wykonywania przez Komisję 
jej uprawnień o wyjątkowym znaczeniu 
dla lojalnego wdrażania środków 
unijnych i uczciwej współpracy między 
państwami członkowskimi. Zdecydowane 
wysiłki podejmowane przez Komisję w 
celu wdrożenia już podjętych środków
Unii mających na celu harmonizację 
warunków dostępności widma radiowego 
oraz umożliwienie jego skutecznego 
wykorzystania do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej zgodnie z 
decyzją 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady24 powinny w 
znacznym stopniu przyczynić się do 
rozwiązywania tego problemu.

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

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

24 Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o 

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

spektrum radiowym) (Dz.U. L 108 z 
24.4.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Handel widmem radiowym 
zharmonizowanym na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i dzierżawa tego widma 
zwiększa elastyczność i prowadzi do 
skuteczniejszej alokacji zasobów widma.  
Należy więc dalej ułatwiać i stymulować 
taką działalność, także poprzez 
zapewnianie odpowiednio długiego okresu 
obowiązywania wszelkich praw 
użytkowania, wraz z już przyznanymi 
prawami.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dostawcy usług łączności
elektronicznej, w tym operatorzy sieci 
ruchomych lub grupy takich operatorów,
powinni mieć możliwość, aby w sposób 
efektywny i dostępny kosztowo wspólnie
zapewnić pokrycie zasięgiem sieci 
znacznej części terytorium Unii dla dobra 
użytkowników końcowych i dlatego 
powinni mieć możliwość wykorzystania 
widma radiowego w kilku państwach 

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

kosztów, terminów, okresów 
obowiązywania praw do użytkowania 
zharmonizowanych pasm częstotliwości 
oraz pakietów komplementarnych pasm 
częstotliwości, takich jak np. pasma 
obejmujące niższe i wyższe częstotliwości,
umożliwiające pokrycie zasięgiem sieci 
zarówno obszary wysoko, jak i słabo 
zaludnione. Inicjatywy na rzecz większej 
koordynacji i spójności zwiększą również 
przewidywalność środowiska 
inwestycyjnego związanego z 
inwestycjami w sieci. Takiej 
przewidywalności wyraźnie sprzyjałaby 
również jasna polityka na rzecz długich 
okresów obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, bez 
uszczerbku dla nieograniczonego okresu 
obowiązywania takich praw w niektórych 
państwach członkowskich, w połączeniu z
lepszymi warunkami przekazywania, 
dzierżawy lub współdzielenia części lub 
całości widma radiowego objętego takim 
indywidualnym prawem do użytkowania.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zharmonizowane w przyszłości na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, jak przewidziano w art. 
3 lit. b) programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego oraz w opinii 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
pt. „Strategiczne wyzwania dla Europy 
dotyczące rosnącego zapotrzebowania na 
widmo radiowe do celów bezprzewodowej 
łączności szerokopasmowej”, przyjętej w 
dniu 13 czerwca 2013 r.; w najbliższej 
przyszłości mogą to być takie pasma jak 
np. 700 MHz, 1,5 GHz oraz zakres 3,8–4,2 
GHz.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zarządzanie widmem 
radiowym na poziomie krajowym nie 

skreślony
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uniemożliwiało innym państwom 
członkowskim korzystania z widma 
radiowego, z którego mają one prawo 
korzystać, ani wypełniania ich zobowiązań 
w odniesieniu do pasm, których 
użytkowanie jest zharmonizowane na 
poziomie unijnym. Opierając się na 
dotychczasowych działaniach Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego, należy 
wprowadzić mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu równego dostępu do 
widma radiowego oraz w celu 
zapewnienia spójnych i egzekwowalnych 
wyników koordynacji.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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przeszkodę w świadczeniu usług 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy uwzględnić potrzeby 
operacyjne, które są zaspokajane przez 
różne produkty wirtualne. Europejskie 
produkty wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego powinny być dostępne 
w przypadkach, w których operator o 
znaczącej pozycji rynkowej został 
zobowiązany na mocy dyrektywy ramowej 
oraz dyrektywy o dostępie do zapewnienia 

skreślony
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dostępu, na uregulowanych warunkach, w 
konkretnym punkcie dostępu w jego sieci. 
Po pierwsze, należy ułatwić efektywne 
wchodzenie na rynek transgraniczny za 
pomocą zharmonizowanych produktów, 
które umożliwiają dostawcom usług 
transgranicznych początkowe świadczenie 
usług swoim klientom końcowym, bez 
opóźnień i z zapewnieniem 
przewidywalnej i wystarczającej jakości, w 
tym usług skierowanych do klientów 
instytucjonalnych posiadających szereg 
obiektów w różnych państwach 
członkowskich, w przypadku gdy zgodnie z 
analizą rynku jest to konieczne i 
proporcjonalne. Te zharmonizowane 
produkty powinny być dostępne przez 
dostateczny okres czasu, aby umożliwić 
podmiotom ubiegającym się o dostęp oraz 
dostawcom usług planowanie średnio- i 
długoterminowych inwestycji.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Po drugie, zaawansowane produkty 
dostępu wirtualnego, które wymagają 
większych inwestycji ze strony podmiotów 
ubiegających się o dostęp i zapewniają im 
wyższy poziom kontroli i zróżnicowania, 
zwłaszcza poprzez zapewnienie dostępu na 
bardziej lokalnym poziomie, mają 
kluczowe znaczenie dla stworzenia 
warunków zapewniających trwałą 
konkurencję na całym rynku 
wewnętrznym. W związku z tym te 
kluczowe produkty hurtowego dostępu do 
sieci dostępu nowej generacji (NGA) 
również należy zharmonizować w celu 
ułatwienia inwestycji transgranicznych. 

skreślony
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Takie produkty wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego należy projektować w 
taki sposób, aby miały funkcje 
równoważne z fizycznym uwolnieniem 
pętli, w celu poszerzenia zakresu 
potencjalnych środków naprawczych 
stosowanych na poziomie hurtowym, 
jakimi dysponują krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z oceną 
proporcjonalności na podstawie dyrektywy 
2002/19/WE.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Po trzecie, należy również 
zharmonizować produkty hurtowego 
dostępu do hurtowej dzierżawy odcinków 
zakończeń łączy z rozbudowanymi 
interfejsami w celu umożliwienia 
transgranicznego świadczenia usług 
łączności o krytycznym znaczeniu 
przeznaczonych dla najbardziej 
wymagających użytkowników 
instytucjonalnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W kontekście stopniowego 
przechodzenia do sieci typu „all IP” brak 
produktów łączności bazujących na 

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

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Ustanowienie europejskich 
produktów wirtualnego dostępu 
szerokopasmowego na podstawie 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
odzwierciedlone w dokonywanej przez 

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

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W dalszym ciągu utrzymują się 
znaczne różnice między cenami krajowych 
połączeń głosowych i wiadomości SMS a 
cenami tych usług zakańczanych w innym 
państwie członkowskim, zarówno w 
sieciach stacjonarnych jak i ruchomych. 
Mimo iż istnieją znaczne różnice między 
poszczególnymi krajami, operatorami i 
pakietami taryfowymi, oraz między 
usługami w sieciach łączności ruchomej i 
stacjonarnej, taki stan rzeczy w dalszym 
ciągu ma negatywny wpływ na grupy 
klientów bardziej wrażliwych oraz stwarza 
bariery dla płynnego świadczenia usług 
łączności w obrębie Unii. Dzieje się tak 
pomimo bardzo znacznego obniżenia i 
ujednolicenia– w wartościach 
bezwzględnych – stawek za zakańczanie 
połączeń w poszczególnych państwach 
członkowskich, oraz pomimo niskiego 
poziomu cen na rynkach usług tranzytu. 
Ponadto przejście do środowiska łączności 
elektronicznej opartego na protokole IP 
powinno w odpowiednim czasie umożliwić 
dodatkowe oszczędności kosztów. Wszelkie 
znaczące różnice w taryfach detalicznych 
między krajowymi połączeniami 
międzystrefowymi w sieciach 
stacjonarnych, które są połączeniami 
innymi niż połączenia realizowane w 
obrębie jednego obszaru lokalnego 
określonego wskaźnikiem obszaru 
geograficznego w planie numeracji 
krajowej, a połączeniami stacjonarnymi 
zakańczanymi w innym państwie 
członkowskim, powinny być uzasadnione 
przez odniesienie do obiektywnych 
kryteriów. Taryfy detaliczne za 
międzynarodowe połączenia w sieciach 
łączności ruchomej nie powinny 
przekraczać wysokości eurotaryfy usług 

skreślony
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głosowych i eurotaryfy SMS, w 
odniesieniu do, odpowiednio, połączeń 
realizowanych w roamingu regulowanym 
oraz wiadomości SMS w roamingu 
regulowanym, określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr 531/2012, chyba 
że uzasadniają to obiektywne kryteria. 
Kryteriami takimi mogą być dodatkowe 
koszty oraz rozsądna powiązana marża. 
Innymi obiektywnymi czynnikami mogą 
być różnice w powiązanej elastyczności 
cenowej i łatwy dostęp wszystkich 
użytkowników końcowych do 
alternatywnych taryf oferowanych przez 
dostawców łączności elektronicznej dla 
ludności i umożliwiających łączność 
transgraniczną w obrębie Unii za 
niewielką opłatą lub bez dodatkowej 
opłaty, lub łatwy dostęp do usług 
społeczeństwa informacyjnego mających 
porównywalne funkcje, pod warunkiem że 
użytkownicy końcowi są na bieżąco 
informowani przez swoich dostawców o 
dostępności takich alternatywnych 
możliwości.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Swoboda użytkowników końcowych 
w zakresie dostępu do informacji i treści 
zgodnych z prawem oraz w zakresie ich 
rozpowszechniania, a także swoboda 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług, 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym. Niniejsze 
rozporządzenie określa limity dla 
wszelkich ograniczeń tej swobody, jakie 
dostawcy łączności elektronicznej mogą 
wprowadzać dla obywateli, lecz pozostaje 

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

bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych, w tym dla przepisów 
dotyczących praw autorskich, dyrektywy 
2000/31/WE i dyrektywy 2011/93/WE, w 
szczególności jej art. 25, który pozwala 
państwom członkowskim na 
podejmowanie środków blokujących 
dostęp do stron internetowych 
zawierających lub upowszechniających 
pornografię dziecięcą, co podlega 
zabezpieczeniom.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej wymaga, by ograniczenia 
związane z poszanowaniem życia 
prywatnego, prawem do poufności 
komunikacji, prawem do ochrony danych 
i swobody otrzymywania i przekazywania 
informacji były przewidziane ustawą i 
szanowały istotę tych praw i wolności.  
Orzecznictwo Unii Europejskiej dotyczące 
monitorowania lub filtrowania 
komunikacji elektronicznej potwierdza, że 
nakładanie na dostawcę łączności 
elektronicznej lub usług elektronicznych 
obowiązku powszechnego monitorowania 
komunikacji stanowi nie tylko poważne 
naruszenie swobody prowadzenia 
działalności przez dostawcę, lecz także 
podstawowych praw klienta dostawcy. 
Każdy system obejmujący monitorowanie 
komunikacji przez dostawców łączności 
elektronicznej lub usług elektronicznych 
powinien być albo szczegółowo 
przewidziany w prawie Unii lub prawie 
krajowym przyjętym zgodnie z prawem 
Unii, albo – jeżeli zostanie przyjęty w 
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drodze dobrowolnego porozumienia –
podlegać uprzedniej kontroli sądowej. 

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności, 
działając w ramach uzgodnionych w 
umowie ograniczeń transmisji danych i 
prędkości usług dostępu do internetu oraz 
ogólnych warunków świadczenia usługi, 
nie powinni blokować, spowalniać, 
ograniczać jakości ani dyskryminować 
konkretnych treści, aplikacji lub usług, ani 
ich poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych środków 
zarządzania ruchem. Środki te powinny 
być przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Zmniejszanie 
skutków przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług. W przypadku zawarcia takich 
umów z dostawcami usług dostępu do 
internetu dostawca taki powinien 
dopilnować, by usługa o podwyższonej 
jakości nie wpływała negatywnie na 
ogólną jakość usług dostępu do internetu, 
chyba że jest to konieczne, uwzględniając 
stosowane najnowocześniejsze 
technologie, mające na celu zapewnianie 
usługi o podwyższonej jakości. Ponadto 
środki zarządzania ruchem nie powinny 
być stosowane w sposób umożliwiający 
dyskryminację usługi konkurującej z
usługami oferowanymi przez dostawcę 
usług dostępu do internetu. 

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na elastycznych parametrach 
jakości, obejmujących np. niższy priorytet 
dla ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Żaden przepis 
obowiązującego prawa Unii nie 
uniemożliwia umów o świadczenie takich 
usług przesyłowych. Zapewnienie 
dostawcom treści, aplikacji i usług 
możliwości negocjowania takich 
elastycznych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności może być niezbędne do 
świadczenia pewnych usług, takich jak 
łączność maszyna-maszyna (M2M).
Równocześnie takie ustalenia powinny 
umożliwić dostawcom łączności 
elektronicznej dla ludności bardziej 
zrównoważone zarządzenie ruchem i 
zapobieganie przeciążeniu sieci. Dostawcy 
treści, aplikacji i usług oraz dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności 
powinni zatem nadal mieć swobodę 
zawierania umów o świadczenie 
specjalistycznych usług o określonych 
poziomach jakości usług, o ile takie 
umowy nie wpływają negatywnie na 
ogólną jakość usług dostępu do internetu.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) W celu uwzględnienia rozwoju rynku 
i postępu technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do dostosowania załączników. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

skreślony
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przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia wykonawcze odnoszące się 
do harmonizacji i koordynacji zezwoleń na 
korzystanie z widma radiowego, 
parametrów bezprzewodowych punktów 
dostępowych o bliskim zasięgu,
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie przydzielania 
widma radiowego, bardziej szczegółowych 
przepisów technicznych i zasad 
metodologicznych dotyczących 
europejskich produktów dostępu 
wirtualnego, a także odnoszące się do 
ochrony dostępu do internetu oraz 
rozsądnego zarządzania ruchem i jakości 
usług, powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady25.

Uprawnienia wykonawcze odnoszące się 
do harmonizacji i koordynacji zezwoleń na 
korzystanie z widma radiowego, 
parametrów bezprzewodowych punktów 
dostępowych o bliskim zasięgu i
koordynacji między państwami 
członkowskimi w zakresie przydzielania 
widma radiowego powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 182/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady25.

____________________ ____________________
25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiające przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiające przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) W celu zapewnienia spójności między 
celem, jakim jest zakończenie procesu 
tworzenia jednolitego rynku łączności 
elektronicznej, oraz określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu środkami 
niezbędnymi do osiągnięcia tego celu, a 
niektórymi obowiązującymi przepisami 
prawnymi, a także w celu uwzględnienia 
kluczowych elementów ewoluującej 
praktyki decyzyjnej, należy zmienić 
dyrektywę 2002/21/WE, dyrektywy 
2002/20/WE i 2002/22/WE oraz 
rozporządzenie nr 531/2012. Obejmuje to
ustanowienie przepisu, zgodnie z którym 
dyrektywę 2002/21/WE oraz powiązane z 
nią dyrektywy należy interpretować w 
związku z niniejszym rozporządzeniem, 
zwiększenie uprawnień Komisji w celu 
zapewnienia spójności środków 
naprawczych nakładanych na dostawców 
łączności elektronicznej posiadających 
znaczącą pozycję rynkową w kontekście 
europejskiego mechanizmu konsultacji,
harmonizację kryteriów przyjętych w celu 
oceny procedury określania rynków 
właściwych i oceny ich konkurencyjności, 
dostosowanie systemu notyfikacji 
przewidzianego w dyrektywie 2002/20/WE
w kontekście jednolitego zezwolenia 
unijnego, a także uchylenie przepisów 
dotyczących minimalnej harmonizacji 
praw użytkowników końcowych 
określonych w dyrektywie 2002/22/WE, 
które są zbędne w związku z pełną 
harmonizacją przewidzianą w niniejszym 
rozporządzeniu.

(71) W celu zapewnienia spójności między 
celem oraz środkami niezbędnymi do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu i w niektórych 
obowiązujących przepisach prawnych,
należy zmienić dyrektywę 2002/21/WE, 
dyrektywy 2002/20/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenie nr 531/2012, a także 
rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 i 
decyzję 243/2012/UE.  Obejmuje to 
harmonizację kryteriów przyjętych w celu 
oceny procedury określania rynków 
właściwych i oceny ich konkurencyjności, 
dostosowanie systemu notyfikacji 
przewidzianego w dyrektywie 2002/20/WE 
a także uchylenie przepisów dotyczących 
minimalnej harmonizacji praw 
użytkowników końcowych określonych w 
dyrektywie 2002/22/WE, które są zbędne 
w związku z pełną harmonizacją 
przewidzianą w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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roamingu przez jakiegokolwiek 
alternatywnego dostawcę usług roamingu 
nie powinien mieć zastosowania do takich 
dostawców, z zastrzeżeniem okresu 
przejściowego, w przypadkach gdy taki 
dostęp został już przyznany.
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 
dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach 
łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. 
L 172 z 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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całej Unii odpowiada różnym potrzebom 
użytkowników związanym z 
konkurencyjnym rynkiem. Ta 
elastyczność na rynkach krajowych 
powinna być również odzwierciedlona w 
środowisku roamingowym wewnątrz Unii, 
przy czym należy pamiętać, że konieczność 
korzystania przez dostawców usług 
roamingu z hurtowych produktów 
dostarczanych przez niezależnych 
operatorów sieci w różnych państwach 
członkowskich może uzasadnić nałożenie 
ograniczeń w postaci odniesienia do 
rozsądnego zużycia, jeżeli do takiego 
korzystania z roamingu stosowane są 
taryfy krajowe.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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BEREC. W swoich wytycznych BEREC 
powinien określić różne schematy 
korzystania, uwzględniając w tym celu 
zidentyfikowane tendencje dotyczące 
korzystania z połączeń głosowych, 
transmisji danych i wiadomości SMS na 
poziomie Unii oraz ewoluujące 
oczekiwania dotyczące w szczególności 
korzystania z bezprzewodowej transmisji 
danych.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(76) W celu zapewnienia jasności i 
pewności prawnej należy ustalić termin 
ostatecznego wycofania dodatkowych 
opłat detalicznych z tytułu roamingu, co 
rozpoczęto rozporządzeniem (WE) nr 
717/2007. Ponadto Komisja powinna, z 
wyprzedzeniem w stosunku do 
ostatecznego zniesienia dodatkowych 
opłat detalicznych, informować o 
wszelkich niezbędnych zmianach w 
opłatach hurtowych, biorąc pod uwagę 
także obowiązujące w Unii stawki za
zakończenie połączenia.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Należy zatem odpowiednio zmienić (78) Należy zatem odpowiednio zmienić 
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dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 
2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1211/2009 i (UE) nr 531/2012.

dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 
2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1211/2009 i (UE) nr 531/2012, a także 
decyzję 243/2012/UE.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79) Komisja może w każdej chwili 
zwrócić się o opinię BEREC zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009, w 
sytuacji gdy uzna to za niezbędne do 
wdrożenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

(79) Komisja powinna zwracać się o 
opinię BEREC zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1211/2009, gdy jest to niezbędne 
do wdrożenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(79 a) Należy dokonać przeglądu ram 
regulacyjnych dla łączności 
elektronicznej, do czego wezwał 
Parlament Europejski w rezolucji na 
temat sprawozdania z wdrażania ram 
regulacyjnych dotyczących łączności 
elektronicznej26a. Przegląd ten powinien 
być oparty na ocenie ex-post wpływu tych 
ram począwszy od roku 2009, pełnej 
konsultacji i dogłębnej ocenie ex-ante 
oczekiwanego wpływu wniosków 
wynikających z tego przeglądu.  Wnioski 
powinny zostać przedstawione w czasie 
umożliwiającym prawodawcy odpowiednie 
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ich przeanalizowanie i przedyskutowanie. 
____________
26a P7_TA(2013)0454

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady regulacyjne i szczegółowe przepisy
niezbędne do zakończenia procesu 
tworzenia europejskiego jednolitego rynku 
łączności elektronicznej, na którym:

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady niezbędne do:

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) ułatwiania praktycznego wykonywania 
prawa dostawcy sieci i usług łączności 
elektronicznej do eksploatowania swoich 
sieci i świadczenia usług, bez względu na 
to, gdzie na terenie UE dostawca ma swoją 
siedzibę, oraz bez względu na to, gdzie na 
terenie UE znajdują się jego klienci, 
poprzez zharmonizowany i uproszczony 
system zezwoleń,

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ułatwiania praktycznego wykonywania 
prawa obywateli i przedsiębiorstw do
dostępu do konkurencyjnych, 
bezpiecznych i niezawodnych usług 
łączności elektronicznej, bez zakłóceń 
związanych z ograniczeniami
transgranicznymi i bez nieuzasadnionych 
kosztów dodatkowych.

Or. en

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) osiągania bardziej skoordynowanych 
ram unijnych na rzecz zharmonizowanego 
widma radiowego dla usług 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej,

Or. en

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zajęcia się zagadnieniem znoszenia 
nieuzasadnionych nadmiernych opłat za 
połączenia w roamingu w obrębie Unii.
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Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 56

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

d) ułatwiać świadczenie innowacyjnych 
usług wysokiej jakości;

skreślona

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnić dostępność i wysoce
efektywne wykorzystanie widma 
radiowego, niezależnie od tego, czy 
podlega ono ogólnemu zezwoleniu, czy 
indywidualnym prawom użytkowania, na 
potrzeby bezprzewodowych usług 
szerokopasmowych w celu wspierania 
innowacji, stymulowania inwestycji, 
ułatwiania tworzenia miejsc pracy i 
zapewniania korzyści dla użytkowników 
końcowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) służyć interesom obywateli i 
użytkowników końcowych w zakresie 
łączności poprzez tworzenie warunków 
sprzyjających inwestycjom, tak aby 
podnieść jakość dostępu do sieci i jakość 
usług oraz zwiększyć wybór w tym 
zakresie, oraz poprzez ułatwianie 
mobilności w całej Unii, jak również 

skreślona
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integracji społecznej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby zapewnić wdrożenie nadrzędnych 
zasad regulacyjnych określonych w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ustanawia 
również niezbędne szczegółowe przepisy 
dotyczące:

skreślony

a) jednolitego zezwolenia unijnego dla 
europejskich dostawców łączności 
elektronicznej;
b) dalszego zbliżania warunków 
regulacyjnych w odniesieniu do 
konieczności i proporcjonalności środków 
naprawczych nakładanych przez krajowe 
organy regulacyjne na operatorów 
łączności elektronicznej;
c) zharmonizowanego dostarczania na 
poziomie unijnym niektórych produktów 
hurtowego dostępu szerokopasmowego na 
spójnych warunkach regulacyjnych;
d) skoordynowanych europejskich ram 
przydzielania zharmonizowanych
częstotliwości radiowych na potrzeby 
bezprzewodowych usług łączności 
szerokopasmowej, a tym samym dotyczące 
utworzenia europejskiej przestrzeni 
bezprzewodowej;
e) harmonizacji przepisów dotyczących 
praw użytkowników końcowych i 
wspierania skutecznej konkurencji na 
rynkach detalicznych, a tym samym 
ustanowienia europejskiej przestrzeni 
konsumentów w zakresie łączności 
elektronicznej;



PE522.762v01-00 52/119 PR\1007625PL.doc

PL

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

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „europejski dostawca łączności
elektronicznej” oznacza przedsiębiorstwo 
mające siedzibę w Unii i dostarczające lub 
zamierzające dostarczać sieci łączności 
elektronicznej lub świadczące lub 
zamierzające świadczyć usługi łączności 
elektronicznej, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem co najmniej jednej 
jednostki zależnej, skierowane do więcej 
niż jednego państwa członkowskiego, i 
które nie może być uznane za jednostkę 
zależną innego dostawcy łączności 
elektronicznej;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te wprowadzają bardzo złożoną konstrukcję angażującą nieprzewidywalną strukturę 
nadzoru. Każda taka propozycja powinna zostać poddana dogłębnemu i całościowemu 
procesowi konsultacji i powinna następnie być analizowana podczas przeglądu całych ram.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „jednostka zależna” oznacza 
przedsiębiorstwo, w którym inne 

skreślony
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przedsiębiorstwo bezpośrednio lub 
pośrednio:
(i) jest uprawnione do wykonywania 
ponad połowy praw głosu, lub
(ii) jest uprawnione do powoływania 
ponad połowy członków rady nadzorczej, 
zarządu lub organów prawnie 
reprezentujących przedsiębiorstwo, lub
(iii) ma prawo kierowania działalnością 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „przyjmujące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie inne niż 
państwo członkowskie siedziby dostawcy, 
w którym europejski dostawca łączności 
elektronicznej dostarcza sieci łączności 
elektronicznej lub świadczy usługi 
łączności elektronicznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „wirtualny dostęp szerokopasmowy” 
oznacza rodzaj hurtowego dostępu do sieci 
szerokopasmowych, który składa się z 
wirtualnego łącza dostępowego do lokalu 
klienta dostarczanego za pomocą 
jakiejkolwiek architektury sieci 
dostępowej, z wyłączeniem fizycznego 
uwolnienia pętli lokalnej, wraz z usługą 
przesyłu do zdefiniowanych punktów 
dostępu do usługi, oraz obejmujący 
szczególne elementy sieci, szczególne 
funkcje sieci oraz pomocnicze systemy 
informatyczne;

skreślony

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „połączenia międzystrefowe” 
oznaczają usługi głosowe lub wiadomości 
zakańczane poza lokalną centralą i 
regionalnymi obszarami taryfowymi 
określonymi przez wskaźniki obszaru 
geograficznego w planie numeracji 
krajowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 72

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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dostawcy.

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony
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Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Harmonizacja pewnych aspektów 

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

obowiązywania
1. Bez uszczerbku dla stosowania wobec 
przedsiębiorstw przepisów dotyczących 
konkurencji do przeniesienia lub 
dzierżawy prawa do korzystania z widma 
lub jego części określonego w art. 6 ust. 8 
decyzji nr 243/2012/EU stosuje się 
następujące przepisy:
a) państwa członkowskie udostępniają 
publicznie bieżące szczegóły wszystkich 
takich praw do korzystania w 
standardowym formacie elektronicznym;
b) państwa członkowskie nie mogą 
odmówić zezwolenia na przeniesienie lub 
dzierżawę na rzecz istniejącego 
posiadacza takich praw do korzystania;
c) w sprawach, które nie są objęte lit. b), 
państwa członkowskie mogą odmówić 
przeniesienia tylko wtedy, gdy stwierdza 
się, że istnieje wyraźne ryzyko, że nowy 
posiadacz nie będzie mógł spełnić 
istniejących warunków praw do 
korzystania;
d) w sprawach, które nie są objęte lit. b), 
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państwa członkowskie nie mogą odmówić 
dzierżawy, gdy przejmujące 
przedsiębiorstwo nadal spełnia warunki 
praw do korzystania.
2. Każda opłata administracyjna 
nakładana na przedsiębiorstwa w 
powiązaniu z rozpatrywaniem wniosku o 
przeniesienie lub dzierżawa widma 
obejmuje w kwocie ostatecznej tylko 
koszty administracyjne, wraz z 
działaniami pomocniczymi, takimi jak 
wydanie nowego prawa do korzystania, 
mającymi miejsce przy rozpatrywaniu 
wniosku. Wszelkie takie opłaty nakłada 
się w sposób obiektywny, przejrzysty i 
proporcjonalny, zmniejszając do 
minimum dodatkowe koszty 
administracyjne i bieżące opłaty. Artykuł 
12 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE stosuje 
się także do opłat nakładanych na 
podstawie niniejszego ustępu. 
3. Wszystkie prawa korzystania z widma 
przyznaje się na co najmniej 30 lat. 
Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa na czas nieograniczony.
4. Czas trwania prawa do korzystania z 
widma przedłuża się niniejszym do 30 lat 
od dnia ich przyznania, bez uszczerbku 
dla innych warunków związanych z 
prawem do korzystania i z prawem do 
korzystania na czas nieograniczony.  

Or. en

Uzasadnienie

Należy w dalszym ciągu usprawniać możliwość handlu widmem w celu pobudzania tworzenia 
rynku wtórnego widma prowadzącego do skuteczniejszej alokacji uwolnionych zasobów 
widma. Taki rynek pobudza się nadal poprzez wydłużenie minimalnego okresu ważności 
zezwoleń do 30 lat (bez uszczerbku dla okresu dłuższego lub nieograniczonego).

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 85

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

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

Przy ustalaniu warunków udzielania 
zezwoleń i procedur dotyczących 
korzystania z widma radiowego właściwe 
organy krajowe powinny mieć na 
względzie w szczególności traktowanie 
operatorów już działających na równi z 
potencjalnymi operatorami.

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe ustanawiają 
harmonogramy przyznawania lub 
ponownego przydziału praw do 
użytkowania widma, lub przedłużania 
okresu obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości na tych 
samych warunkach, co obecne prawa; 
harmonogramy te mają zastosowanie do 
widma radiowego zharmonizowanego na 
potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej.

Uwzględniając w pełni dyrektywę 
2002/21/WE, zwłaszcza jej art. 7, 8, 8a, 9 i 
9a, a także decyzję nr 676/2002/UE oraz 
decyzję nr 243/2012/UE, a zwłaszcza jej 
art. 2, 3, 5 i 6, właściwe organy krajowe 
ustanawiają harmonogramy przyznawania 
lub ponownego przydziału praw do 
użytkowania widma, lub przedłużania 
okresu obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości na tych 
samych warunkach, co obecne prawa.

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 88

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 89

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) określić minimalny okres 
obowiązywania praw do użytkowania 
częstotliwości przyznanych w 
zharmonizowanych pasmach, wynoszący 
nie mniej niż 30 lat, lub ustalić, że prawa 
powinny zostać przyznane na czas 
nieokreślony;

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy akty wykonawcze, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
określają zharmonizowany termin 
przedłużenia lub ponownego przydziału 
praw do użytkowania częstotliwości 
radiowych, który przypada po terminie 
wygaśnięcia lub przedłużenia 
jakichkolwiek istniejących indywidualnych 
praw do użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w dowolnym państwie 
członkowskim, okres obowiązywania
takich praw wydłuża się, nie naruszając 
innych warunków związanych z tymi 
prawami.

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przedłużenie okresu obowiązywania 
praw do użytkowania częstotliwości 

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

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy właściwe organy 
krajowe przyznają prawa do użytkowania 
zharmonizowanego pasma przed 
przyjęciem aktu wykonawczego 
dotyczącego tego pasma, określają one 
warunki takiego przyznania praw, w taki 
sposób, aby beneficjenci takich praw 
użytkowania byli świadomi możliwości, że 
Komisja będzie przyjmować akty 
wykonawcze zgodnie z ust. 2 dla całej 
Unii. Niniejszego akapitu nie stosuje się do 
praw przyznawanych na czas nieokreślony.
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Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości;

c) okres obowiązywania praw do 
użytkowania częstotliwości, wynoszący nie 
mniej niż 30 lat;

Or. en
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Poprawka 96

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) warunki dotyczące przydzielania, 
przekazywania lub gromadzenia praw 
użytkowania;

j) warunki dotyczące przydzielania,
ponownego przydzielania, przekazywania
lub gromadzenia praw użytkowania;

Or. en

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie akty wykonawcze przyjęte 
zgodnie z art. 12;

d) akty wykonawcze przyjęte zgodnie z art. 
12;

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

funkcjonowania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu, 
których spełnienie gwarantuje 
niepowodowanie zakłóceń przez te punkty 
dostępu podczas ich użytkowania w 
różnych kontekstach lokalnych. Komisja 
określa te właściwości techniczne poprzez 
odniesienie do maksymalnych parametrów 
pod względem rozmiaru, mocy i 
właściwości elektromagnetycznych, jak 
również pod względem oddziaływania 
wizualnego, wdrożonych punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Te 
właściwości techniczne dotyczące 
wykorzystania punktów dostępu 
bezprzewodowego o bliskim zasięgu 
spełniają co najmniej wymagania 
określone w dyrektywie 2013/35/EU30 oraz 
progi określone w zaleceniu Rady nr 
1999/519/WE31.

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Produkty te zostały poddane ostrej krytyce, począwszy od argumentu, że nie spełniają swoich 
funkcji, aż po twierdzenie, że są z zasady sprzeczne z podejściem ramowym. Produkty te 
powinny zostać usunięte i umieszczone w przeglądzie. 

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych zawierają się obecnie 
w ramach zderegulowanych rynków konkurencyjnych, które nie wymagają regulacji w postaci 
interwencji UE.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy końcowi mogą zawierać z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
umowy dotyczące ilości danych i 
prędkości, a także ogólnych cech 
charakterystycznych usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług internetowych nie powinni spełniać jedynie podstawowych potrzeb 
użytkowników, lecz powinni mieć także możliwość spełniania ich bardziej konkretnych 
wymagań, takich jak: nadawanie sygnału telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dotyczących świadczenia usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości. 
W przypadku zawarcia takich umów z 
dostawcami usług dostępu do internetu 
dostawca taki dopilnowuje, by usługa o 
podwyższonej jakości nie wpływała 
negatywnie na ogólną jakość usług 
dostępu do internetu, chyba że jest to 
konieczne, biorąc pod uwagę stosowane 
najnowocześniejsze technologie, mające 
na celu zapewnianie usługi o 
podwyższonej jakości.

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby umożliwić świadczenie usług 
specjalistycznych, dostawcy treści, 
aplikacji i usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy w 
celu przekazywania określonych umownie 
ilości danych lub ruchu, jako usług 
specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał. Świadczenie specjalistycznych 
usług nie może regularnie lub stale 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
usług internetowych. Ponadto środki 
zarządzania ruchem nie powinny być 
stosowane w sposób umożliwiający 
dyskryminację usługi konkurującej z 
usługami oferowanymi przez dostawców 
usług dostępu do internetu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu muszą strzec zasad przejrzystości i 
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niedyskryminacji.

Poprawka 105

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wprowadzenia w życie przepisu ustawy 
lub orzeczenia sądu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie narusza postanowień dyrektywy 2011/92, której ust. 25 przewiduje dla państw 
członkowskich środki umożliwiające blokowanie dostępu do stron internetowych 
zawierających lub upowszechniających pornografię dziecięcą, co podlega zabezpieczeniom.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Korzystając ze swoich uprawnień na 
mocy art. 30a w odniesieniu do art. 23,
krajowe organy regulacyjne uważnie 
monitorują stałą dostępność 
niedyskryminacyjnych usług dostępu do 
internetu na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu. We współpracy z 
innymi właściwymi organami krajowymi 
monitorują one także wpływ na 
różnorodność kulturową i innowacje.
Krajowe organy regulacyjne przedkładają
coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC
dotyczące monitorowania i dokonanych 
ustaleń.
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monitorowania i dokonanych ustaleń.

Or. en

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. BEREC, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i we 
współpracy z Komisją, wyznacza wytyczne
określające jednolite warunki realizacji 
zobowiązań nałożonych przez właściwe 
władze krajowe na mocy niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

BEREC jest zobowiązany do opracowania odpowiednich wytycznych, aby zagwarantować 
zasady przejrzystości i niedyskryminacji oraz jednolitego stosowania w całej Unii.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 a
Nadzór i egzekwowanie

1. Krajowe organy regulacyjne 
monitorują i nadzorują przestrzeganie 
niniejszego rozporządzenia na terytorium 
podlegającym ich właściwości.
2. Krajowe organy regulacyjne 
udostępniają do publicznej wiadomości 
aktualne informacje dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w sposób 
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umożliwiający zainteresowanym łatwy 
dostęp do tych informacji.
3. Krajowe organy regulacyjne są 
uprawnione do żądania od 
przedsiębiorstw, które podlegają 
obowiązkom wynikającym z niniejszego 
rozporządzenia, aby dostarczały 
wszystkich informacji mających znaczenie 
dla wdrożenia i egzekwowania niniejszego 
rozporządzenia. Przedsiębiorstwa te 
dostarczają takich informacji na żądanie 
niezwłocznie oraz w terminach i na 
poziomie szczegółowości wymaganych 
przez krajowy organ regulacyjny.
4. W celu zapewnienia przestrzegania 
niniejszego rozporządzenia krajowe 
organy regulacyjne mogą interweniować z 
własnej inicjatywy.
5. W przypadku stwierdzenia przez 
krajowy organ regulacyjny naruszenia 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, organ ten może żądać 
natychmiastowego zaprzestania takiego 
naruszenia.

Or. en

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – punkt 1
Dyrektywa 2002/20/WE.
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 3 ust. 2 skreśla się akapit drugi. 1) W art. 3 wprowadza się następujące 
zmiany: 

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – punkt 1 – litera a (nowa) 
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Bez uszczerbku dla szczegółowych 
obowiązków określonych w art. 6 ust. 2 lub 
praw użytkowania określonych w art. 5, 
udostępnianie sieci łączności 
elektronicznej lub świadczenie usług 
łączności elektronicznej może podlegać 
wyłącznie wymogowi uzyskania 
zezwolenia ogólnego. Przed wykonaniem 
praw wynikających z zezwolenia od 

2. Bez uszczerbku dla szczegółowych 
obowiązków określonych w art. 6 ust. 2 lub 
praw użytkowania określonych w art. 5, 
udostępnianie sieci łączności 
elektronicznej lub świadczenie usług 
łączności elektronicznej może podlegać 
wyłącznie wymogowi uzyskania 
zezwolenia ogólnego. Jeśli państwo 
członkowskie uzna, że wymóg
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danego przedsiębiorstwa można wymagać
powiadomienia, ale nie można od niego
wymagać uzyskania wyraźniej decyzji lub 
innego aktu administracyjnego wydanego 
przez krajowy organ regulacyjny. Po
dokonaniu notyfikacji, jeżeli była ona 
wymagana, przedsiębiorca może 
rozpocząć działalność; w razie potrzeby 
może on być poddany obowiązkom 
określonym w artykułach 5, 6 oraz 7, 
dotyczącym praw użytkowania.

powiadomienia jest uzasadniony, może 
ono żądać od przedsiębiorstw zgłoszenia 
do BEREC, lecz nie może wymagać 
uzyskania wyraźniej decyzji lub innego 
aktu administracyjnego wydanego przez 
krajowy organ regulacyjny lub jakikolwiek 
inny organ przed wykonaniem praw 
wynikających z zezwolenia. Po zgłoszeniu 
do BEREC, jeżeli było ono wymagane, 
przedsiębiorca może rozpocząć 
działalność; w razie potrzeby może on być 
poddany obowiązkom określonym w 
artykułach 5, 6 oraz 7, dotyczącym praw 
użytkowania.

Od przedsiębiorstw świadczących usługi w 
zakresie transgranicznej łączności 
elektronicznej na rzecz przedsiębiorstw 
umiejscowionych w kilku państwach 
członkowskich nie wymaga się więcej niż 
jednego powiadomienia w odniesieniu do 
każdego z tych państw członkowskich.

Or. en

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:PL:HTML

Uzasadnienie

Standardowe zgłoszenie do BEREC zagwarantowałoby, że w podobnych okolicznościach 
oferenci nie będą narażeni na dyskryminację wyrażającą się w sposobie traktowania ich przez 
inne państwa członkowskie oraz że na jednolitym rynku stosowane będą spójne praktyki 
regulacyjne.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – punkt 1 – litera b (nowa) 
Dyrektywa 2002/20/WE.
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Na powiadomienie, o którym mowa w 
ust. 2, składa się najwyżej oświadczenie 
osoby fizycznej lub prawnej o zamiarze 

3. Na powiadomienie, o którym mowa w 
ust. 2, składa się do BEREC na 
ujednoliconym szablonie w formie 
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rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do 
sieci oraz usług łączności elektronicznej, 
wraz z możliwie najkrótszą informacją 
wymaganą w celu umożliwienia krajowym 
organom regulacyjnym prowadzenia 
rejestru lub listy podmiotów świadczących 
usługi dostępu do sieci i usługi łączności 
elektronicznej. Informacja ta musi 
ograniczać się do tego, co jest niezbędne 
dla identyfikacji podmiotu, a więc 
numerów rejestracji spółki, danych osób 
kontaktowych, adresu, krótkiego opisu 
sieci lub usług oraz planowanej daty 
rozpoczęcia działalności.

określonej w części D załącznika co 
najwyżej oświadczenie osoby fizycznej lub 
prawnej o zamiarze rozpoczęcia 
świadczenia usług dostępu do sieci oraz 
usług łączności elektronicznej, wraz z 
możliwie najkrótszą informacją wymaganą 
w celu umożliwienia BEREC i krajowym 
organom regulacyjnym prowadzenia 
rejestru lub listy podmiotów świadczących 
usługi dostępu do sieci i usługi łączności 
elektronicznej Państwa członkowskie nie 
mogą narzucać jakichkolwiek 
dodatkowych lub oddzielnych wymogów 
powiadomienia.

Or. en

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:PL:PDF

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – punkt 1 – litera c (nowa) 
Dyrektywa 2002/20/WE.
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się ustęp w brzmieniu:
3a. Państwa członkowskie w ciągu 12 
miesięcy od daty zastosowania 
rozporządzenia nr [XX/2014]* 

przedkładają Komisji i innym państwom 
członkowskim uzasadnione 
powiadomienie, jeśli uznają, że wymóg 
powiadomienia jest uzasadniony. Komisja 
bada powiadomienie i, w stosownych 
przypadkach, przyjmuje decyzję w okresie 
trzech miesięcy od dnia powiadomienia, 
wzywając odnośne państwo członkowskie 
do zniesienia wymogu powiadomienia.
______________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji nr [XX/2014] z 
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dnia … ustanawiające środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. …). 

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – punkt 1 a (nowy) 
Dyrektywa 2002/20/WE.
Załącznik – część D (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w załączniku dodaje się część D w 
następującym brzmieniu:
D. Informacje wymagane w 
powiadomieniu zgodnie z art. 3
Powiadomienie zawiera oświadczenie o 
zamiarze dostarczania sieci łączności 
elektronicznej lub o zamiarze świadczenia 
usług łączności elektronicznej oraz 
towarzyszą mu jedynie następujące 
informacje:
1. nazwa dostawcy;
2. status prawny dostawcy i forma 
prawna, numer wpisu do rejestru, w 
przypadku gdy dostawca usług znajduje 
się w rejestrze handlowym lub innym 
podobnym rejestrze publicznym;
3. adres geograficzny głównej siedziby 
przedsiębiorstwa;
4. dane osoby wyznaczonej do kontaktów;
5. krótki opis sieci lub usług, które mają 
być dostarczane; 
6. odnośne państwa członkowskie; oraz

7. szacunkowy termin rozpoczęcia 
działalności.
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Or. en

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 a (nowy) 
Decyzja 243/2012/UE
Artykuł 6 – ustęp 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 a
Zmiany do decyzji nr 243/2012/UE

W art. 6 ust. 8 decyzji nr 243/2012/UE 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie umożliwiają 
transfer lub dzierżawę wszelkich 
dodatkowych zharmonizowanych pasm na 
tych samych zasadach, które określono w 
akapicie pierwszym.”

Or. en

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – punkt 1
Dyrektywa 2002/21/WE.
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreślony
„Niniejsza dyrektywa i dyrektywy 
szczegółowe interpretowane są i 
stosowane łącznie z przepisami 
rozporządzenia nr [XX/2014].”;

Or. en
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Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE.
Artykuł 2 – litera g

Tekst obowiązujący Poprawka

1a) W art. 2 lit. g) wprowadza się 
następujące zmiany:

“krajowy organ regulacyjny” oznacza 
organ lub organy, którym dane Państwo 
Członkowskie powierzyło funkcje 
regulacyjne w ramach niniejszej dyrektywy 
lub dyrektyw szczegółowych;

„krajowy organ regulacyjny” oznacza 
organ, któremu dane państwo 
członkowskie powierzyło funkcje 
regulacyjne w ramach niniejszej dyrektywy
lub dyrektyw szczegółowych;

Or. en

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:PL:PDF

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE.
Artykuł 3 – ustęp 3 a

Tekst obowiązujący Poprawka

1b) W artykule 3 ustęp 3a otrzymuje 
brzmienie:

3a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5
krajowe organy regulacyjne 
odpowiedzialne za regulację rynku ex ante
lub rozstrzyganie sporów między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 20 lub
21 niniejszej dyrektywy działają 
niezależnie i nie występują o instrukcje do 
żadnego innego podmiotu ani nie 
przyjmują takich instrukcji w związku 
z wykonywaniem tych zadań, 
przydzielonych im na podstawie prawa 
krajowego wprowadzającego w życie 
prawo wspólnotowe. Nie wyklucza to 

3a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5
każdy krajowy organ regulacyjny 
odpowiada przynajmniej za regulację 
rynku ex ante zgodnie z art. 7, 7a, 15 i 16 
niniejszej dyrektywy oraz art. 9–13b 
dyrektywy 2002/19/WE; za numerowanie, 
nazwanie i adresowanie, a także 
współlokalizację i dzielenie elementów 
sieci i urządzeń towarzyszących oraz 
rozstrzyganie sporów między 
przedsiębiorstwami zgodnie z art. 10, 12,
20 i 21 niniejszej dyrektywy, a także za 
przystępność taryf, jakość usług 
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nadzoru zgodnie z krajowym prawem 
konstytucyjnym. Decyzje krajowych 
organów regulacyjnych mogą zostać 
zawieszone lub uchylone wyłącznie przez 
organy odwoławcze ustanowione zgodnie 
z art. 4.

wybranych przedsiębiorstw, koszty 
świadczenia usługi powszechnej, kontrole 
regulacyjne usług detalicznych, kontrakty, 
przejrzystość i publikację informacji, 
jakość usług, zapewnienie równorzędnego 
dostępu i wyboru dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych, służby 
ratunkowe oraz jeden europejski numer 
alarmowy, dostęp do liczb i usług, 
zapewnienie dodatkowych urządzeń oraz 
ułatwienie zmiany dostawcy zgodnie z art. 
9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23a, 26, 28, 29 
oraz 30 dyrektywy 2002/22/WE, a także 
dyrektywy 2002/58/WE.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
odwołanie szefów krajowych organów 
regulacyjnych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, lub, w stosownych 
przypadkach, członków organu 
zbiorowego pełniącego tę funkcję, lub ich 
zastępców, było możliwe tylko wtedy, gdy 
przestaną oni spełniać warunki wymagane 
do wykonywania obowiązków określonych 
wcześniej w prawie krajowym. Decyzja 
o odwołaniu szefa danego krajowego 
organu regulacyjnego lub, w stosownych 
przypadkach, członków organu 
zbiorowego pełniącego tę funkcję zostaje 
podana do wiadomości publicznej w chwili 
odwołania. Odwołany szef krajowego 
organu regulacyjnego lub, w stosownych 
przypadkach, członkowie kolegialnego 
organu pełniącego tę funkcję otrzymują 
uzasadnienie decyzji i mają prawo 
wystąpić o jego opublikowanie, 
w przypadku gdy w przeciwnym razie nie 
doszłoby do tego; w takim przypadku 
uzasadnienie to zostaje opublikowane.

Każdy krajowy organ regulacyjny działa 
niezależnie i nie występuje o instrukcje do 
żadnego innego podmiotu ani nie 
przyjmuje takich instrukcji w związku 
z wykonywaniem tych zadań, 
przydzielonych mu na podstawie prawa 
krajowego wprowadzającego w życie 
prawo wspólnotowe. Nie wyklucza to 
nadzoru zgodnie z krajowym prawem 
konstytucyjnym. Decyzje krajowych 
organów regulacyjnych mogą zostać 
zawieszone lub uchylone wyłącznie przez 
organy odwoławcze ustanowione zgodnie 
z art. 4. Państwa członkowskie
dopilnowują, aby odwołanie szefów 
krajowych organów regulacyjnych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
lub, w stosownych przypadkach, członków 
organu zbiorowego pełniącego tę funkcję, 
lub ich zastępców, było możliwe tylko 
wtedy, gdy przestaną oni spełniać warunki 
wymagane do wykonywania obowiązków 
określonych wcześniej w prawie 
krajowym. Decyzja o odwołaniu szefa 
danego krajowego organu regulacyjnego 
lub, w stosownych przypadkach, członków 
organu zbiorowego pełniącego tę funkcję 
zostaje podana do wiadomości publicznej 
w chwili odwołania. Odwołany szef 
krajowego organu regulacyjnego lub, 
w stosownych przypadkach, członkowie 
kolegialnego organu pełniącego tę funkcję 
otrzymują uzasadnienie decyzji i mają 
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prawo wystąpić o jego opublikowanie, 
w przypadku gdy w przeciwnym razie nie 
doszłoby do tego; w takim przypadku 
uzasadnienie to zostaje opublikowane.

Państwa członkowskie zapewniają, aby
krajowe organy regulacyjne, o których 
mowa w akapicie pierwszym, miały 
oddzielne budżety roczne. Budżety są 
podawane do wiadomości publicznej.
Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby krajowe organy regulacyjne 
miały odpowiednie zasoby finansowe i 
ludzkie umożliwiające im aktywne 
uczestnictwo w pracach Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC)1 i przyczynianie 
się do realizowanych przez niego funkcji.

Państwa członkowskie dopilnowują, by
krajowe organy regulacyjne, o których 
mowa w akapicie pierwszym, miały 
oddzielne budżety roczne oraz by budżety 
te były wystarczające do wykonania 
powierzonych im zadań. Budżety i 
poddane rewizji księgowej sprawozdania 
roczne są podawane do wiadomości przez 
każdy krajowy organ regulacyjny. Każdy 
krajowy organ regulacyjny powinien być 
zorganizowany w taki sposób i działać tak, 
aby w swoich działaniach chronić 
obiektywności i bezstronności, a także 
powinien dysponować kompetentnym 
personelem, który zapewni właściwą 
realizację zadań. Państwa członkowskie 
zapewniają również, aby krajowe organy 
regulacyjne miały odpowiednie zasoby 
finansowe i ludzkie umożliwiające im 
aktywne uczestnictwo w pracach Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC)* i przyczynianie 
się do realizowanych przez niego funkcji.

______________________ ______________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 
dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające 
Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 
Urząd

* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 
dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające 
Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 
Urząd

Or. en

Uzasadnienie

Dysponowanie jednym krajowym organem regulacyjnym w każdym państwie członkowskim 
oraz ujednolicenie głównych kompetencji i wzmocnienie zasobów takich organów będzie nie 
tylko bezpośrednio korzystne dla nadzoru i wdrażania ram w państwach członkowskich, lecz 
także pośrednio w większym zakresie wesprze współpracę krajowych organów regulacyjnych 
w ramach BEREC.
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Poprawka 120

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
„2. W okresie trzech miesięcy, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja, BEREC i 
właściwy krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie należycie pod 
uwagę opinie uczestników rynku i 
konieczność wypracowania spójnej 
praktyki regulacyjnej. Jeżeli projektowany 
środek ma na celu nałożenie, zmianę lub 
wycofanie obowiązku spoczywającego na 
europejskim dostawcy łączności 
elektronicznej w rozumieniu 
rozporządzenia [XXX/2014] w 
przyjmującym państwie członkowskim, we 
współpracy uczestniczyć może także 
krajowy organ regulacyjny państwa 
siedziby.”

Or. en

Poprawka 121

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– c) w ust. 5 dodaje się lit. aa) w 
brzmieniu:

skreślony

„aa) podjąć decyzję o zobowiązaniu 
danego krajowego organu regulacyjnego 
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do wycofania projektowanego środka, 
przedstawiając jednocześnie konkretne 
propozycje wprowadzenia w nim zmian, 
jeżeli projektowany środek ma na celu 
nałożenie, zmianę lub wycofanie 
obowiązku spoczywającego na 
europejskim dostawcy usług łączności 
elektronicznej w rozumieniu 
rozporządzenia [XXX/2014].”

Or. en

Poprawka 122

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– d) w ust. 6 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 7 ust. 6 ma zastosowanie w 
przypadkach, w których Komisja 
podejmuje decyzję zgodnie z ust. 5 lit. aa)”

Or. en

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE.
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) W art. 8 ust. 4 skreśla się lit. g).

Or. en
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Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE.
Artykuł 9 b – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

2b) W art. 9b ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

Komisja może przyjąć odpowiednie środki 
wykonawcze w celu identyfikacji pasm, 
których prawa użytkowania mogą być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Środki te nie obejmują 
częstotliwości wykorzystywanych do 
celów nadawczych.

3. Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
wykonawcze w celu ułatwienia 
przekazania lub dzierżawy praw 
użytkowania pasm pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Środki te 
przyjmowane są w terminie 12 miesięcy od 
daty zastosowania rozporządzenia 
[XXX/2014]*. Środki te nie obejmują 
częstotliwości wykorzystywanych do celów 
nadawczych.

_____________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji nr XXX/20XX z 
dnia … ustanawiające środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i zmieniające dyrektywy 
2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i 
(UE) nr 531/2012 (Dz.U. L … z …, s. …).

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:PL:HTML)

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – punkt 4
Dyrektywa 2002/21/WE.
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach), 
w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
rozbieżności w realizacji przez krajowe 
organy regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i w 
dyrektywach szczegółowych oraz 
rozporządzeniu nr [XX/2014] mogą 
stwarzać przeszkody dla funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, może ona wydać, w 
jak największym stopniu uwzględniając 
opinię BEREC zalecenie lub decyzję w 
sprawie zharmonizowanego stosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, dyrektyw 
szczegółowych i rozporządzenia nr 
[XX/2014], aby wesprzeć realizację celów 
określonych w art. 8.”

„Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach), 
w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że 
rozbieżności w realizacji przez krajowe 
organy regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i w 
dyrektywach szczegółowych oraz 
rozporządzeniu nr [XX/2014] mogą 
stwarzać przeszkody dla funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, wydaje ona, w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
BEREC zalecenie lub decyzję w sprawie 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy, dyrektyw 
szczegółowych i rozporządzenia nr 
[XX/2014], aby wesprzeć realizację celów 
określonych w art. 8.”

Or. en

Poprawka 126

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en
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Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 2 
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący objęcia kwestii roamingu dobrowolnymi umowami jako 
alternatywy dla obecnych zobowiązań rozporządzenia roaming III niesie ze sobą duży poziom 
niepewności.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 3 
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 129

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) dodaje się art. 4a w brzmieniu: skreślony
Artykuł 4a
[...]

Or. en

Poprawka 130

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

4a) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:
„Artykuł 6a 
Zniesienie detalicznych opłat 
roamingowych
Z dniem 1 lipca 2016 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS w roamingu regulowanym lub 
korzystających z usług przesyłu danych w 
roamingu regulowanym dodatkowych 
opłat w porównaniu z opłatami za usługi 
łączności ruchomej na poziomie 
krajowym, bez uszczerbku dla środków 
mających zapobiegać użytkowaniu usług 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub 
noszący znamiona oszustwa.”
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Or. en

Uzasadnienie

Po trzech rozporządzeniach na przestrzeni sześciu lat sprawozdawczyni proponuje ostateczne 
zniesienie detalicznych opłat roamingowych za połączenia głosowe, wiadomości SMS oraz 
przesył danych. Ten nałożony na operatorów obowiązek nie powinien wejść w życie przed 1 
lipca 2016 r., aby nie zakłócić zasady pewności prawa.

Poprawka 131

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,24 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,07 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia.
Maksymalna opłata detaliczna za
połączenie zostanie obniżona do 0,19 EUR 
w dniu 1 lipca 2014 r. Poczynając od dnia 
1 lipca 2014 r., dostawcy usług roamingu 
nie pobierają od swoich klientów 
korzystających z roamingu żadnych opłat 
z tytułu odebranych połączeń, bez 
uszczerbku dla środków mających 
zapobiegać użytkowaniu usług w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub noszący 
znamiona oszustwa. Bez uszczerbku dla 
art. 19, te maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy usług głosowych 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca
2017 r.”

„2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług głosowych, którą 
dostawca usług roamingu może pobierać 
od swojego klienta korzystającego z 
roamingu za połączenie realizowane w 
roamingu regulowanym, może być różna 
dla różnych połączeń w roamingu, lecz nie 
przekracza 0,29 EUR za minutę każdego 
wykonanego połączenia lub 0,08 EUR za 
minutę każdego odebranego połączenia.
Maksymalna opłata detaliczna za
połączenia wykonane zostaje obniżona
do 0,24 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 
0,19 EURw dniu 1 lipca 2014 r., 
a maksymalna opłata detaliczna za 
połączenia odebrane zostaje obniżona do
0,07 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,05
EUR w dniu 1 lipca 2014 r. Te 
maksymalne opłaty detaliczne w ramach 
eurotaryfy usług głosowych pozostają 
ważne do dnia 30 czerwca 2016 r.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:PL:HTML)

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) akapit trzeci otrzymuje brzmienie: skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

5a) Art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy SMS, którą dostawca 
usług roamingu może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta 
korzystającego z roamingu, może być 
różna dla różnych wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym, 
lecz nie przekracza 0,09 EUR. Ta 
maksymalna opłata zostaje obniżona do 
0,08 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,06 
EUR w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,06 EUR do dnia 30 czerwca
2017 r.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy SMS, którą dostawca 
usług roamingu może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta 
korzystającego z roamingu, może być 
różna dla różnych wiadomości SMS 
dostarczanych w roamingu regulowanym, 
lecz nie przekracza 0,09 EUR. Ta 
maksymalna opłata zostaje obniżona do 
0,08 EUR w dniu 1 lipca 2013 r. i do 0,06 
EUR w dniu 1 lipca 2014 r., natomiast do 
dnia 30 czerwca 2016 r. pozostaje na 
poziomie 0,06 EUR.
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Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) W art. 13 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2013 r. i do 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2014 r. oraz, bez 
uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 
poziomie 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) w 
ramach eurotaryfy usług transmisji danych, 
którą dostawca usług roamingu może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,70 EUR za 
wykorzystany megabajt. Maksymalna 
opłata detaliczna za transmisję danych 
zostaje obniżona do 0,45 EUR za 
wykorzystany megabajt w dniu 1 lipca 
2013 r. i do 0,20 EUR za wykorzystany 
megabajt w dniu 1 lipca 2014 r. oraz 
pozostaje na poziomie 0,20 EUR za 
wykorzystany megabajt do dnia 30 
czerwca 2016 r.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:PL:HTML)

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) w art. 14 dodaje się ust. 1a w 
następującym brzmieniu:

6) art. 14 skreśla się z dniem 1 lipca 
2016 r.

„1a. Jeżeli korzystanie z detalicznych 
usług roamingu regulowanego po stawce 
obowiązującej w przypadku usług 
krajowych podlega ograniczeniu 
wynikającego z kryterium rozsądnego 
używania zgodnie z art. 4a ust. 2, 
dostawcy usług roamingu ostrzegają 
klientów korzystających z roamingu, że 
korzystanie z połączeń roamingowych i 
wiadomości SMS osiągnęło limit 
rozsądnego używania, przekazując im 
równocześnie podstawowe 
zindywidualizowane informacje o 
opłatach za usługi roamingu 
obowiązujących za wykonywanie połączeń 
lub wysyłanie wiadomości SMS 
przekraczające opłaty za usługi krajowe 
lub usługi wykraczające poza pakiet usług 
krajowych, zgodnie z akapitem drugim, 
czwartym i piątym ust. 1 niniejszego 
artykułu.”

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) w art. 15 dodaje się ust. 2a w 
następującym brzmieniu: 

skreślony

„2a. Jeżeli korzystanie z detalicznych 
usług roamingu regulowanego po stawce 
obowiązującej w przypadku usług 
krajowych podlega ograniczeniu 
wynikającemu z kryterium rozsądnego 
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używania zgodnie z art. 4a ust. 2, 
dostawcy usług roamingu ostrzegają 
klientów korzystających z roamingu, że 
korzystanie z usług transmisji danych w 
roamingu osiągnęło limit rozsądnego 
używania, przekazując im równocześnie 
podstawowe zindywidualizowane 
informacje o opłatach za usługi roamingu 
obowiązujących za korzystanie z usług 
transmisji danych przekraczających opłaty 
za usługi krajowe lub usługi wykraczające 
poza pakiet usług krajowych, zgodnie z 
ust. 2 niniejszego artykułu. Ustęp 3 
niniejszego artykułu ma zastosowanie do 
opłat z tytułu usług transmisji danych w 
roamingu przekraczających opłaty 
obowiązujące za usługi krajowe lub usług 
wykraczających poza pakiety, o których 
mowa w art. 4a ust. 2.”

Or. en

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 15

Tekst obowiązujący Poprawka

7a) Z dniem 1 lipca 2016 r. art. 15 
otrzymuje brzmienie:

Przejrzystość oraz mechanizmy ochronne 
w zakresie detalicznych usług transmisji 
danych w roamingu

Przejrzystość oraz mechanizmy ochronne 
w zakresie detalicznych usług transmisji 
danych w roamingu dla klientów
korzystających z roamingu, którzy 
podróżują poza terytorium Unii

1. Zarówno przed zawarciem umowy,
jak i po jej zawarciu, dostawcy usług 
roamingu zapewniają, aby klienci 
korzystający z roamingu byli odpowiednio 
informowani o opłatach mających 
zastosowanie z tytułu korzystania przez 

1. W odniesieniu do świadczonych przez 
dostawcę usług roamingu usług transmisji 
danych, z których korzystają klienci 
podróżujący poza terytorium Unii,
zarówno przed, jak i po zawarciu umowy
dostawca usług roamingu dopilnowuje, by
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nich z usług transmisji danych w roamingu
regulowanym i to w taki sposób, który 
ułatwia klientom zrozumienie skutków 
finansowych takiego korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
swoje wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym
zgodnie z ust. 2 i 3.

klienci korzystający z roamingu byli 
odpowiednio informowani o opłatach
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z takich usług transmisji danych 
w roamingu w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki zgodnie z ust. 2 i 3.

W stosownych przypadkach dostawcy 
usług roamingu informują swoich 
klientów, przed zawarciem umowy, a po 
jej zawarciu – regularnie, o ryzyku 
automatycznego i niekontrolowanego 
łączenia się i pobierania danych w 
roamingu. Ponadto dostawcy usług 
roamingu powiadamiają swoich klientów 
nieodpłatnie oraz w sposób jasny i 
zrozumiały, jak można wyłączyć 
automatyczne połączenia i pobieranie 
danych w roamingu w celu uniknięcia 
niekontrolowanego korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu.

W stosownych przypadkach dostawcy 
usług roamingu informują swoich 
klientów, przed zawarciem umowy, a po 
jej zawarciu – regularnie, o ryzyku 
automatycznego i niekontrolowanego 
łączenia się i pobierania danych w 
roamingu. Ponadto dostawcy usług 
roamingu powiadamiają swoich klientów 
nieodpłatnie oraz w sposób jasny i 
zrozumiały, jak można wyłączyć 
automatyczne połączenia i pobieranie 
danych w roamingu w celu uniknięcia 
niekontrolowanego korzystania z usług 
transmisji danych w roamingu.

2. Za pomocą automatycznej wiadomości 
dostawca usług roamingu informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych dotyczących opłat (w walucie, 
w której klient otrzymuje rachunek 
wystawiony w kraju macierzystym przez 
operatora krajowego), wyrażonych ceną za 
megabajt, mających zastosowanie w 
przypadku świadczenia temu klientowi 
korzystającemu z roamingu usług 
transmisji danych w roamingu
regulowanym w danym państwie
członkowskim, chyba że klient powiadomił 
dostawcę usług roamingu o rezygnacji z 
otrzymywania tej informacji.

2. Za pomocą automatycznej wiadomości 
dostawca usług roamingu informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
taryfowych dotyczących opłat (w walucie, 
w której klient otrzymuje rachunek 
wystawiony w kraju macierzystym przez 
operatora krajowego), wyrażonych ceną za 
megabajt, mających zastosowanie w 
przypadku świadczenia temu klientowi 
korzystającemu z roamingu usług 
transmisji danych w roamingu w 
odwiedzanym państwie, chyba że klient 
powiadomił dostawcę usług roamingu o 
rezygnacji z otrzymywania tej informacji.

Takie podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe dostarcza się na 
urządzenie mobilne klienta korzystającego 
z roamingu, na przykład za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w urządzeniu 

Takie podstawowe zindywidualizowane 
informacje taryfowe dostarcza się na 
urządzenie mobilne klienta korzystającego 
z roamingu, na przykład za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w urządzeniu 
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mobilnym za każdym razem, gdy klient 
korzystający z roamingu wjeżdża na 
terytorium państwa członkowskiego 
innego niż państwo członkowskie jego 
operatora krajowego i po raz pierwszy 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu w tym konkretnym państwie
członkowskim. Informacje te dostarczane 
są nieodpłatnie w chwili, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu
regulowanym, za pomocą odpowiednich 
środków ułatwiających jej otrzymanie i 
zrozumienie.

mobilnym za każdym razem, gdy klient 
korzystający z roamingu wjeżdża na 
terytorium państwa nienależącego do UE
i po raz pierwszy uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu w tym 
konkretnym państwie. Informacje te 
dostarczane są nieodpłatnie w chwili, gdy 
klient korzystający z roamingu uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu, za 
pomocą odpowiednich środków 
ułatwiających jej
otrzymanie i zrozumienie.

Klient, który powiadomił swojego 
dostawcę usług roamingu o rezygnacji z 
automatycznej informacji taryfowej, ma 
prawo w każdej chwili żądać ponownego 
nieodpłatnego uruchomienia tej usługi 
przez dostawcę usług roamingu.

Klient, który powiadomił swojego 
dostawcę usług roamingu o rezygnacji z 
automatycznej informacji taryfowej, ma 
prawo w każdej chwili żądać ponownego 
nieodpłatnego uruchomienia tej usługi 
przez dostawcę usług roamingu.

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

3. W odniesieniu do operatorów sieci 
odwiedzanej w krajach nienależących do 
UE, którzy umożliwiają dostawcom usług 
roamingu monitorowanie w czasie 
rzeczywistym korzystania przez ich klienta 
z roamingu, każdy dostawca usługi 
roamingu zapewnia wszystkim swoim 
klientom korzystającym z roamingu 
możliwość celowego i bezpłatnego wyboru 
usługi polegającej na informowaniu o 
skumulowanej konsumpcji wyrażonej 
objętościowo lub w walucie, w której 
klient korzystający z roamingu otrzymuje 
rachunki z tytułu usług transmisji danych
w roamingu, gwarantującej, że bez 
wyraźnej zgody klienta skumulowane 
wydatki z tytułu usług transmisji danych w 
roamingu w określonym przedziale 
czasowym, z wyłączeniem wiadomości 
MMS, za które pobierane są opłaty 
jednostkowe, nie przekraczają określonego 
pułapu wyrażonego w kwotach opłat.

W tym celu dostawca usług roamingu 
udostępnia jeden lub większą liczbę 
maksymalnych pułapów wyrażonych w 
kwotach opłat dla określonych okresów 
użytkowania, pod warunkiem uprzedniego 

W tym celu dostawca usług roamingu 
udostępnia jeden lub większą liczbę 
maksymalnych pułapów wyrażonych w 
kwotach opłat dla określonych okresów 
użytkowania, pod warunkiem uprzedniego 
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poinformowania klienta o odpowiadającej 
im objętości danych. Jeden z tych pułapów
(domyślny pułap wyrażony w kwotach 
opłat) jest zbliżony do kwoty 50 EUR w 
miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT), jednak kwoty tej nie 
przekracza.

poinformowania klienta o odpowiadającej 
im objętości danych. Jeden z tych pułapów
(domyślny pułap wyrażony w kwotach 
opłat) jest zbliżony do kwoty 50 EUR w 
miesięcznym okresie fakturowania (bez 
podatku VAT), jednak kwoty tej nie 
przekracza.

W odniesieniu do operatorów sieci 
odwiedzanej w krajach nienależących do 
UE, którzy nie umożliwiają dostawcom 
usług roamingu monitorowania w czasie 
rzeczywistym korzystania przez ich klienta 
z roamingu, klient zostaje powiadomiony 
przy pomocy wiadomości SMS przy 
wjeździe na terytorium takiego kraju, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i nieodpłatnie, że 
nie są dostępne informacje 
o skumulowanej konsumpcji ani 
gwarancja, że nie zostanie przekroczony 
określony pułap wyrażony w kwotach 
opłat.

Dostawca usług roamingu może 
alternatywnie wprowadzić pułapy 
wyrażone objętością danych możliwych do 
pobrania, pod warunkiem uprzedniego 
poinformowania klienta o 
odpowiadających im kwotach 
finansowych. Jednemu z tych pułapów
(domyślnemu pułapowi wyrażonemu w 
objętości danych możliwych do pobrania) 
odpowiada kwota nieprzekraczająca 50 
EUR w miesięcznym okresie fakturowania
(bez podatku VAT).

Dostawca usług roamingu może 
alternatywnie wprowadzić pułapy 
wyrażone objętością danych możliwych do 
pobrania, pod warunkiem uprzedniego 
poinformowania klienta o 
odpowiadających im kwotach 
finansowych. Jednemu z tych pułapów
(domyślnemu pułapowi wyrażonemu w 
objętości danych możliwych do pobrania) 
odpowiada kwota nieprzekraczająca 50 
EUR w miesięcznym okresie fakturowania
(bez podatku VAT).

Ponadto dostawca usług roamingu może 
oferować swoim klientom korzystającym z 
roamingu inne pułapy, z różnymi, tj. 
wyższymi lub niższymi, maksymalnymi 
miesięcznymi pułapami wyrażonymi w 
kwotach opłat.

Ponadto dostawca usług roamingu może 
oferować swoim klientom korzystającym z 
roamingu inne pułapy, z różnymi, tj. 
wyższymi lub niższymi, maksymalnymi 
miesięcznymi pułapami wyrażonymi w 
kwotach opłat.

Domyślne pułapy, o których mowa w 
akapitach drugim i trzecim, mają 
zastosowanie do wszystkich klientów, 
którzy nie wybrali innego pułapu.

Domyślne pułapy, o których mowa w 
akapitach drugim i czwartym, mają 
zastosowanie do wszystkich klientów, 
którzy nie wybrali innego pułapu.

Każdy z dostawców usług roamingu 
zapewnia również przesłanie 
odpowiedniego powiadomienia na 

Każdy z dostawców usług roamingu 
zapewnia również przesłanie 
odpowiedniego powiadomienia na 
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urządzenie mobilne klienta korzystającego 
z roamingu, na przykład za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze, gdy 
usługi transmisji danych w roamingu 
osiągną 80 % ustalonego pułapu 
wyrażonego w kwotach opłat lub pułapu 
wyrażonego w objętości danych 
możliwych do pobrania. Każdy z klientów 
ma prawo zażądać od dostawcy usług 
roamingu zaprzestania wysyłania takich 
powiadomień oraz ma prawo zażądać w 
każdej chwili ponownego nieodpłatnego 
uruchomienia tej usługi przez dostawcę.

urządzenie mobilne klienta korzystającego 
z roamingu, na przykład za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze, gdy 
usługi transmisji danych w roamingu 
osiągną 80 % ustalonego pułapu 
wyrażonego w kwotach opłat lub pułapu 
wyrażonego w objętości danych 
możliwych do pobrania. Każdy z klientów 
ma prawo zażądać od dostawcy usług 
roamingu zaprzestania wysyłania takich 
powiadomień oraz ma prawo zażądać w 
każdej chwili ponownego nieodpłatnego 
uruchomienia tej usługi przez dostawcę.

W przypadku gdyby pułap wyrażony w 
kwotach opłat lub pułap wyrażony w 
objętości danych możliwych do pobrania 
został przekroczony, na urządzenie 
mobilne klienta korzystającego z roamingu 
wysyłane jest powiadomienie.
Powiadomienie to wskazuje procedurę, 
którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby 
usługi te były kontynuowane, oraz koszt 
związany z każdą dodatkową 
wykorzystaną jednostką. Jeżeli klient 
korzystający z roamingu nie udzieli 
odpowiedzi, do której został wezwany w 
otrzymanym powiadomieniu, dostawca 
usług roamingu natychmiast zaprzestaje 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu
regulowanym oraz naliczania opłat, dopóki 
klient korzystający z roamingu nie zażąda 
kontynuowania lub wznowienia 
świadczenia tych usług.

W przypadku gdyby pułap wyrażony w 
kwotach opłat lub pułap wyrażony w 
objętości danych możliwych do pobrania 
został przekroczony, na urządzenie 
mobilne klienta korzystającego z roamingu 
wysyłane jest powiadomienie.
Powiadomienie to wskazuje procedurę, 
którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby 
usługi te były kontynuowane, oraz koszt 
związany z każdą dodatkową 
wykorzystaną jednostką. Jeżeli klient 
korzystający z roamingu nie udzieli 
odpowiedzi, do której został wezwany w 
otrzymanym powiadomieniu, dostawca 
usług roamingu natychmiast zaprzestaje 
świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu oraz 
naliczania opłat, dopóki klient korzystający 
z roamingu nie zażąda kontynuowania lub 
wznowienia świadczenia tych usług.

W każdym przypadku gdy klient 
korzystający z roamingu wybiera usługę 
pułapu wyrażonego w kwotach opłat lub 
pułapu wyrażonego w objętości danych 
możliwych do pobrania lub rezygnuje z 
niej, zmiana ta następuje bezpłatnie w 
ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania wniosku i nie obejmuje 
warunków ani ograniczeń związanych z 
innymi elementami abonamentu.

W każdym przypadku gdy klient 
korzystający z roamingu wybiera usługę 
pułapu wyrażonego w kwotach opłat lub 
pułapu wyrażonego w objętości danych 
możliwych do pobrania lub rezygnuje z 
niej, zmiana ta następuje bezpłatnie w 
ciągu jednego dnia roboczego od 
otrzymania wniosku i nie obejmuje 
warunków ani ograniczeń związanych z 
innymi elementami abonamentu.

4. Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do 
urządzeń komunikacji maszyna-maszyna

4. Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do 
urządzeń komunikacji maszyna-maszyna
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(M2M), które korzystają z transmisji 
danych w łączności ruchomej.

(M2M), które korzystają z transmisji 
danych w łączności ruchomej.

5. Dostawcy usług roamingu podejmują 
uzasadnione działania w celu ochrony 
swoich klientów przed koniecznością 
ponoszenia opłat roamingowych za 
niezamierzony dostęp do usług roamingu 
w czasie, gdy przebywali w swoim 
macierzystym państwie członkowskim. 
Obejmuje to także informowanie klientów, 
w jaki sposób unikać niezamierzonego 
korzystania z roamingu w regionach 
przygranicznych.
6. Niniejszy artykuł, z wyjątkiem ust. 5 i z 
zastrzeżeniem akapitów drugiego i 
trzeciego niniejszego ustępu, stosuje się 
także do usług transmisji danych w 
roamingu, z których korzystają klienci 
korzystający z roamingu podróżujący poza 
Unię, świadczonych przez dostawcę usług 
roamingu.
W przypadku gdy klient wybierze usługę, 
o której mowa w ust. 3 akapit pierwszy, 
wymogi określone w ust. 3 nie mają 
zastosowania, jeżeli operator sieci 
odwiedzanej w kraju odwiedzanym poza 
Unią nie zezwala dostawcy usług 
roamingu na monitorowanie w czasie 
rzeczywistym konsumpcji danych przez 
jego klientów.
W takim przypadku klient zostaje 
powiadomiony za pomocą wiadomości 
SMS przy wjeździe na terytorium takiego 
kraju, bez nieuzasadnionej zwłoki i 
nieodpłatnie, że nie są dostępne 
informacje o skumulowanej konsumpcji 
ani gwarancja, że nie zostanie 
przekroczony określony pułap wyrażony w 
kwotach opłat.

Or. en
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Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 8 
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) w art. 19 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) w ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:
(i) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
„Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
dnia 31 grudnia 2016 r.”
(ii) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
oraz alternatywnego systemu 
przewidzianego w art. 4a przyczyniło się 
do rozwoju konkurencji na rynku 
wewnętrznym usług roamingu w takim 
stopniu, że nie ma faktycznie różnicy 
między taryfami roamingowymi i taryfami 
krajowymi;”
(iii) dodaje się lit. i) w brzmieniu:
„i) zakresu zaobserwowanych zmian 
krajowych cen detalicznych, na które 
wpływ miało stosowanie przez dostawców 
usług roamingu stawek za usługi krajowe 
zarówno do usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego w całej Unii 
(jeśli takie zmiany zaobserwowano).”
(ii) litera d) otrzymuje brzmienie:
„d) w celu zmiany okresu stosowania lub 
obniżenia maksymalnych opłat hurtowych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12, aby 
zapewnić wszystkim dostawcom usług 
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roamingu większe możliwości 
udostępnienia w ich pakietach usług 
detalicznych opcji taryfowych z 
zastrzeżeniem rozsądnego używania, w 
których stawki opłat obowiązujące za 
usługi krajowe stosowane są zarówno w 
przypadku usług krajowych, jak i usług 
roamingu regulowanego, tak jak gdyby z 
tych drugich korzystano w ramach sieci 
macierzystej.”

Or. en

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 19

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) Artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

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

1. Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
zgodnie z ust. 2–6.

a) czy konkurencja jest wystarczająco 
rozwinięta, aby uzasadnione było 
wygaśnięcie maksymalnych opłat
detalicznych;

2. Do dnia 31 grudnia 2015 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji publicznych, 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące zmiany okresu obowiązywania 
lub zmiany poziomu maksymalnych opłat
hurtowych, o których mowa w art. 7, 9 i 
12, uwzględniając także stawki za 
zakończenie połączenia. 

b) czy konkurencja jest wystarczająca dla 
zniesienia maksymalnych opłat 

3. Do dnia 30 czerwca 2016 r., po 
przeprowadzeniu konsultacji publicznych, 
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hurtowych; Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące między innymi:

d) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

a) dostępności i jakości usług, łącznie z 
usługami będącymi alternatywą dla usług 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu, zwłaszcza 
w świetle rozwoju techniki;

e) zakresu, w jakim konsumenci 
skorzystali z rzeczywistych obniżek cen 
usług roamingowych, z różnorodności 
taryf i produktów dostępnych dla 
konsumentów o różnych potrzebach w 
zakresie wykonywania połączeń oraz 
różnicy między taryfami roamingowymi a 
taryfami krajowymi, wraz z dostępnością 
ofert przewidujących jednolitą taryfę dla 
usług krajowych i usług roamingu;
f) stopnia konkurencji na rynku 
detalicznym i hurtowym, a w 
szczególności pozycji rynkowej 
mniejszych, niezależnych lub nowo 
powstałych operatorów, w tym wpływu 
umów komercyjnych na konkurencję oraz 
stopnia wzajemnego połączenia 
operatorów;

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

g) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu w 
takim stopniu, że różnica między taryfami 
roamingowymi i taryfami krajowymi 
zbliżyła się do zera;

c) stopnia, w jakim wdrożenie rozwiązań 
strukturalnych przewidzianych w art. 3 i 4 
przyczyniło się do rozwoju konkurencji na 
rynku wewnętrznym usług roamingu.

Komisja zbada w szczególności 
konieczność określenia dodatkowych 
środków technicznych i strukturalnych 
lub modyfikacji środków strukturalnych.

h) stopnia, w jakim poziom pułapów opłat 
hurtowych i maksymalnych opłat 
detalicznych zapewnił odpowiednią 
ochronę przed nadmiernie wysokimi 
cenami dla konsumentów, przy 
jednoczesnym umożliwieniu rozwoju 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu.

4. Jeśli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 2, wykaże, iż wymagana jest zmiana 
okresu obowiązywania lub zmiana 
poziomu maksymalnych opłat hurtowych, 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii.
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2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że 
rozwiązania strukturalne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu były 
niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu z korzyścią dla wszystkich 
europejskich konsumentów lub że różnice 
między taryfami roamingowymi i taryfami 
krajowymi nie zbliżyły się do zera, 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski w celu rozwiązania tej kwestii i 
tym samym osiągnięcia rynku 
wewnętrznego usług łączności ruchomej, 
na którym ostatecznie nie będzie różnicy 
między taryfami krajowymi i 
roamingowymi. W szczególności Komisja 
sprawdzi, czy konieczne jest:

Jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w 
ust. 3, wykaże, że rozwiązania strukturalne 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
były niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku wewnętrznym usług 
roamingu z korzyścią dla wszystkich 
europejskich konsumentów, Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie odpowiednie wnioski w celu 
rozwiązania tej kwestii.

a) określenie dodatkowych rozwiązań 
technicznych i strukturalnych;

W obu przypadkach wnioski dotyczące 
wszelkich odpowiednich środków 
przedkładane są wspólnie ze 
sprawozdaniami.

b) zmodyfikowanie rozwiązań 
strukturalnych;
c) przedłużenie obowiązywania i 
ewentualna zmiana poziomu 
maksymalnych opłat detalicznych 
przewidzianych w art. 8, 10 i 13;
d) zmiana okresu obowiązywania lub 
zmiana poziomu maksymalnych opłat 
hurtowych przewidzianych w art. 7, 9 i 12;
e) wprowadzenie wszelkich innych 
niezbędnych wymogów, w tym w zakresie 
braku rozróżnienia taryf roamingowych i 
krajowych.

5. Ponadto co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 3, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie. Każde sprawozdanie 
obejmuje podsumowanie nadzoru 
świadczenia usług roamingu w Unii oraz 
ocenę postępów w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia.
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6. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynkach usług roamingu ogólnounijnego, 
BEREC regularnie gromadzi dane 
pochodzące od krajowych organów 
regulacyjnych dotyczące zmian opłat 
detalicznych i hurtowych za usługi 
połączeń głosowych, wiadomości SMS i 
transmisji danych w roamingu. Dane te 
przekazywane są Komisji co najmniej dwa 
razy w roku. Komisja podaje je do 
wiadomości publicznej.
BEREC pozyskuje również corocznie od 
krajowych organów regulacyjnych 
informacje na temat przejrzystości i 
porównywalności różnych taryf 
oferowanych przez operatorów swoim 
klientom. Komisja podaje te dane i 
ustalenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 3 ust. 1 dodaje się lit. ma) 
w brzmieniu:
ma) otrzymywanie powiadomień 
złożonych na podstawie art. 3 dyrektywy 
2002/20/WE, prowadzenie spisu tych 
powiadomień i informowanie odnośnych 
krajowych organów regulacyjnych o 
otrzymanych powiadomieniach.

Or. en



PE522.762v01-00 108/119 PR\1007625PL.doc

PL

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w art. 4 skreśla się ust. 4 i 5; skreślony

Or. en

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się art. 4a w brzmieniu: skreślony
[...]

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić niezależność BEREC od państw członkowskich i Komisji, należy koniecznie 
dopilnować, aby na czele BEREC stał jeden z jego członków.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 6 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

[...]
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Or. en

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) w art. 7 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

[...]

Or. en

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) skreśla się artykuł 8 ust. 2,3 i 4 i 
zastępuje się je następującymi ustępami:

skreślony

[...]

Or. en

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 9



PE522.762v01-00 110/119 PR\1007625PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) w art. 10 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

[...]

Or. en

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2009
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) dodaje się art. 10a w brzmieniu: skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat oceny i przeglądu niniejszego 
rozporządzenia w regularnych odstępach 
czasu. Pierwsze sprawozdanie składane 
jest najpóźniej w dniu 1 lipca 2018 r. 
Kolejne sprawozdania są przedkładane co 
cztery lata. Jeśli jest to konieczne, 
Komisja przedkłada odpowiednie projekty 
w celu zmiany niniejszego rozporządzenia 
oraz dostosowania innych instrumentów 
prawnych, w szczególności biorąc pod 
uwagę rozwój technologii informacyjnych 
oraz postęp zachodzący w społeczeństwie 
informacyjnym. Sprawozdania są 
podawane do wiadomości publicznej.

Komisja dokonuje kompleksowej oceny i 
przeglądu całych ram regulacyjnych 
dotyczących łączności elektronicznej i do 
dnia 30 czerwca 2016 r. przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami, aby zapewnić prawodawcy 
stosowny czas na odpowiednią analizę i 
omówienie wniosków.

Przegląd powinien być oparty na pełnej 
konsultacji publicznej oraz ocenie ex-post 
wpływu ram regulacyjnych począwszy od 
roku 2009, a także na dogłębnej ocenie 
ex-ante oczekiwanego wpływu opcji 
wynikających z tego przeglądu.
Przegląd ten obejmuje:
(i) obowiązek usługi powszechnej, w tym 
obowiązek oferowania dostępu do 
internetu szerokopasmowego w uczciwej 
cenie;
(ii) kompetencje krajowych organów 
regulacyjnych we wszystkich kwestiach, w 
tym widma, do których odnoszą się ramy; 
uprawnienia nadane krajowym organom 
regulacyjnym w państwach członkowskich 
oraz zakres wymogu niezależności tychże 
organów;
(iii) współpracę między krajowymi 
organami regulacyjnymi a krajowymi 
organami ds. konkurencji;
(iv) obowiązki symetryczne związane z 
dostępem do sieci;
(v) zasady efektu mnożnikowego oraz 
wspólnej pozycji dominującej;
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(vi) proces przeglądu rynku;
(vii) wpływ usług w pełni wymiennych na 
usługi oferowane przez tradycyjnych 
dostawców, w tym kwestie, czy potrzebne 
są wyjaśnienia dotyczące zasięgu 
neutralności technologicznej ram 
regulacyjnych oraz dychotomii pomiędzy 
usługami związanymi z systemem 
społeczeństwa informacyjnego a tymi 
związanymi z łącznością elektroniczną;
(viii) konieczność zniesienia zbędnych 
regulacji;
(ix) zniesienie rozporządzenia, w 
przypadku gdy analiza rynku wykaże, że 
odnośny rynek jest rzeczywiście 
konkurencyjny;
(x) doświadczenia związane z 
obowiązkami i środkami naprawczymi w 
zakresie niedyskryminacji;
(xi) skuteczność i funkcjonowanie 
procedur określonych w art. 7 i 7a 
dyrektywy 2002/21/WE;
(xii) skuteczność i funkcjonowanie 
procedury określonej w art. 19 dyrektywy 
2002/21/WE;
(xiii) usługi i operatorów 
ogólnoeuropejskich, biorąc pod uwagę 
możliwość Komisji do określania 
międzynarodowych rynków na mocy art. 
15 ust. 4 dyrektywy 2002/21/WE;
(xiv) identyfikację rynków 
międzynarodowych, początkowo 
przynajmniej w odniesieniu do usług 
biznesowych; umożliwienie dostawcom 
informowania BEREC o zamiarze 
obsługiwania takich rynków oraz 
sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
obsługującymi takie rynki przez BEREC;
(xv) jednolite zezwolenie unijne oraz 
strukturę nadzoru ram jako całości; 
(xvi) aktywne i pasywne produkty, w tym 
produkty łączności o zapewnionej jakości 
usług;
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(xvii) zalecenie w sprawie właściwych 
rynków;
(xviii) uregulowania dotyczące sprzętu, w 
tym łączenia sprzętu i systemów 
operacyjnych;
(xix) wpływ internetu, który stał się 
kluczową infrastrukturą do prowadzenia 
szerokiej gamy działań gospodarczych i 
społecznych; 
Główne cele przeglądu obejmują:
(i) dopilnowanie, aby usługi w pełni 
wymienne podlegały tym samym zasadom, 
biorąc pod uwagę definicję usług 
łączności elektronicznej, o której mowa w 
art. 2 lit. c) dyrektywy 2002/21/WE;
(ii) dopilnowanie, by konsumenci mogli 
mieć dostęp do pełnych i zrozumiałych 
informacji dotyczących szybkości 
połączenia internetowego, aby umożliwić 
im porównanie ofert różnych operatorów;
(iii) dopilnowanie, aby użytkownicy usług 
cyfrowych mogli kontrolować swoje życie 
cyfrowe oraz dane, usuwając przeszkody 
uniemożliwiające zamykanie systemów 
operacyjnych bez utraty aplikacji i 
danych;
(iv) dalszą promocję skutecznej i 
zrównoważonej konkurencji;
(v) zagwarantowanie stabilnych i 
zrównoważonych ram dla inwestycji;
(vi) zapewnienie ujednoliconego, spójnego 
i skutecznego stosowania;
(vii) ułatwienie rozwoju dostawców 
o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz 
świadczenie transgranicznych usług 
biznesowych;
(viii) dopilnowanie, aby ramy regulacyjne 
były odpowiednie dla epoki cyfrowej 
i zapewniały ekosystem internetowy 
wspierający całą gospodarkę; oraz
(ix) zwiększanie zaufania użytkowników 
na wewnętrznym rynku łączności 
elektronicznej, w tym za pomocą środków 
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dotyczących wdrażania przyszłych ram 
prawnych dotyczących ochrony danych 
osobowych, a także środków dotyczących 
zwiększania bezpieczeństwa łączności 
elektronicznej na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 a
Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 34, 35 i 36 niniejszej dyrektywy 
najpóźniej 12 miesięcy po jej wejściu w 
życie. Niezwłocznie przekazują one 
Komisji tekst tych przepisów.
2. Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszego rozporządzenia lub 
odniesienie takie towarzyszy ich 
urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.
3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst głównych przepisów prawa 
krajowego przyjętych w dziedzinie objętej 
art. 34, 35 i 36.

Or. en

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże art.21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 i 30 stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en
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UZASADNIENIE

U podstaw gospodarki cyfrowej leży jednolity rynek łączności elektronicznej. Aby Europa w 
pełni wykorzystała potencjał wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia, jaki oferuje jednolity 
rynek cyfrowy, należy zwiększyć rolę telekomunikacji w odniesieniu do zapewniania 
innowacyjności i łączności we wszystkich sektorach gospodarki. 
W rzeczywistości bowiem korzyści skali rynku łączności obejmującego 500 mln obywateli 
umożliwiłyby wzmocnienie sektora łączności elektronicznej i zapewniłyby wysokiej jakości 
usługi w zakresie łączności i innowacyjności dla Europejczyków oraz wszystkich sektorów 
gospodarki, co uczyniłoby z Europy silnego i konkurencyjnego gracza na świecie.  
W marcu 2013 r. Rada Europejska podkreśliła znaczenie sektora łączności dla wzrostu i 
zatrudnienia i powierzyła Komisji Europejskiej zadanie przedstawienia konkretnych działań 
zmierzających do utworzenia jednolitego rynku łączności elektronicznej. W swoich 
konkluzjach z października 2013 r. Rada Europejska podkreśla, że „[p]ilnie konieczny jest 
zintegrowany jednolity rynek cyfrowy i telekomunikacyjny, przynoszący korzyści 
konsumentom i przedsiębiorstwom.” Przedłożony we wrześniu wniosek Komisji dąży do 
realizacji tego celu.

W opinii sprawozdawczyni budowa jednolitego rynku cyfrowego jest procesem, który 
wymaga przyspieszenia, a wniosek Komisji jest istotnym krokiem naprzód w tej kwestii.

Niemniej jednak, szczególnie uwzględniając opinie otrzymane przez sprawozdawczynię od 
zainteresowanych stron, uważa ona, że niektóre z proponowanych środków powinny podlegać 
głębszej i bardziej usystematyzowanej konsultacji społecznej oraz pełnej ocenie ex ante 
oczekiwanego wpływu, i w związku z tym powinny zostać dołączone do kolejnego przeglądu 
ram łączności elektronicznej.
Główne wnioski opracowane przez sprawozdawczynię obejmują:

Roaming
Po trzech rozporządzeniach w okresie sześciu lat trzech sprawozdawczyni proponuje, by 
ostatecznie znieść detaliczne opłaty roamingowe dla połączeń głosowych, wiadomości SMS 
oraz transferu danych. To zobowiązanie dla operatorów powinno wejść w życie do dnia 1 
lipca 2016 r. i nie powinno naruszać zasady pewności prawa. 

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że wniosek Komisji dotyczący objęcia kwestii roamingu 
dobrowolnymi umowami jako alternatywy do obecnych zobowiązań wynikających z 
rozporządzenia w sprawie roamingu (III) niesie ze sobą wysoki poziom niepewności. Nie 
wolno nam zapominać, że wdrożenie środków strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie roamingu (III), takich jak rozdzielenie (na rzecz którego realizowane są już 
inwestycje) musi nastąpić przed upływem pięciu miesięcy. 

Otwarty internet
Sprawozdawczyni uważa, że określenie w rozporządzeniu zasady, zgodnie z którą internet 
powinien być otwarty i dostępny dla wszystkich, jak zostało to jasno przedstawione w 
przeglądzie ram w latach 2007–2009, jest kluczowe dla harmonijnego stosowania tej 
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swobody w całej Unii Europejskiej. Internet jest otwarty, i taki powinien pozostać. Otwartość 
oznacza dostępność w konkurencyjnych cenach dla wszystkich – osób fizycznych i 
przedsiębiorców, sprzedających i kupujących, dostawców i konsumentów. W związku z tym 
od dostawców usług internetowych nie należy wymagać spełniania jedynie podstawowych 
potrzeb użytkowników. Powinni oni także spełniać bardziej szczegółowe wymagania 
użytkowników (czyli zapewniać takie usługi jak: nadawanie sygnału telewizyjnego za 
pośrednictwem protokołu internetowego (IP-TV), wideokonferencje i niektóre zastosowania 
w dziedzinie opieki zdrowotnej).

Mimo że przepisy dotyczące otwartości internetu zawarte we wniosku są zgodne z obecnymi 
praktykami dotyczącymi rozsądnego zarządzania ruchem w sieci oraz że w obowiązującym 
prawodawstwie Unii nic nie ogranicza umów między użytkownikami końcowymi a 
dostawcami usług internetowych dotyczących świadczenia usług specjalistycznych, 
sprawozdawczyni twierdzi, że przepisy zawarte w tym rozporządzeniu muszą zapewniać 
zasady przejrzystości i niedyskryminacji. W związku z tym sprawozdawczyni, popierając 
wniosek Komisji, wprowadziła pewne wyjaśnienia i zobowiązała BEREC do opracowania 
stosownych wytycznych jednolitego stosowania zasady otwartego internetu w całej Unii 
Europejskiej. 

Polityka w zakresie widma radiowego
Mając na uwadze, że według najnowszych badań do 2017 r. 85% ludzi na świecie objętych 
zostanie technologią 3G, 50% – technologią 4G, liczba posiadaczy smartphone’ów wzrośnie 
do 3 mld, natomiast transmisja danych na świecie wzrośnie piętnastokrotnie w porównaniu ze 
stanem obecnym, oczywiste jest, że widmo radiowe jest kluczowym zasobem dla 
wewnętrznego rynku łączności ruchomej, bezprzewodowej łączności szerokopasmowej i 
łączności satelitarnej w Unii oraz że jest ono niezbędne dla przyszłej konkurencyjności Unii 
Europejskiej. W związku z tym sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji dotyczące polityki w zakresie widma radiowego. Sprawozdawczyni jest w gruncie 
rzeczy głęboko przekonana, że konieczne jest rozwiązanie kwestii warunków i procedur 
udzielania zezwoleń na korzystanie z widma w bezprzewodowej łączności szerokopasmowej, 
a także korzystania z zakresów nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Ponadto 
proces autoryzacji i udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad połowa państw członkowskich otrzymała od 
Komisji odstępstwo lub w inny sposób nie wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w programie dotyczącym polityki w zakresie widma radiowego, uwidacznia 
potrzebę podjęcia pilnych działań oraz usprawnienia wykonywania przez Komisję jej 
uprawnień.

Uzupełniając wniosek Komisji, sprawozdawczyni uważa, że handel widmem radiowym 
zharmonizowanym na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej i dzierżawa 
tego widma zwiększa elastyczność i prowadzi do skuteczniejszej alokacji zasobów widma, w 
związku z czym sprawozdawczyni zaproponowała środki zmierzające ku dalszemu ułatwianiu 
i stymulowaniu dynamiki wykorzystania widma.
Niemniej jednak sprawozdawczyni wyraża opinię, że należy dodatkowo objaśnić niektóre 
nowo proponowane wytyczne dotyczące koordynacji i wykorzystania widma radiowego. 
Sprawozdawczyni sugeruje, aby ewentualne nieścisłości z istniejącymi już zasadami 
określonymi w ramach oraz w programie dotyczącym polityki w zakresie widma zostały 
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poddane pod debatę parlamentarną. 

Swoboda świadczenia łączności elektronicznej w Unii
W odniesieniu do proponowanych przepisów dotyczących „europejskich dostawców 
łączności elektronicznej” sprawozdawczyni uważa, że tworzą oni niezwykle skomplikowaną 
konstrukcję, która wymaga nieprzewidywalnej struktury nadzoru. Każda taka propozycja 
powinna zostać poddana dogłębnym i szerokim konsultacjom, a następnie rozpatrzona 
podczas przeglądu całych ram. Niemniej jednak sprawozdawczyni wprowadziła proste i 
standardowe zgłoszenie do BEREC, aby zapewnić, że oferenci, którzy korzystają już z 
systemu zezwoleń ogólnych w celu świadczenia usług w innym państwie członkowskim, nie 
cierpią z powodu dyskryminacji w podobnych okolicznościach w traktowaniu przez inne 
państwa członkowskie oraz że w obrębie jednolitego rynku stosowane są spójne praktyki 
regulacyjne.

BEREC
Po dogłębnym zapoznaniu się z wnioskami Komisji dotyczącymi zmiany struktury 
zarządzania BEREC i mając na uwadze profesjonalną pracę, jaką BEREC wykonał od 
momentu jego powołania przed dwoma laty, sprawozdawczyni nadal uważa, tak jak uważała 
podczas opracowywania projektu rozporządzenia ustanawiającego BEREC w 2009 r., że aby 
zabezpieczyć jego niezależność od państw członkowskich i Komisji, należy koniecznie 
dopilnować, by na czele BEREC stał jeden z jego członków.
Propozycje sprawozdawczyni skupiły się na zapewnianiu dalszej skutecznej pracy BEREC 
poprzez ujednolicenie minimalnego zestawu kompetencji krajowych organów regulacyjnych, 
zapewniając wszystkim krajowym organom regulacyjnym odpowiednie narzędzia 
umożliwiające im pełne uczestnictwo w działaniach BEREC, a tym samym zwiększając 
możliwości skutecznego wypełniania swojej roli przez BEREC.

Produkty hurtowego dostępu, produkty łączności o zapewnionej jakości usług oraz 
połączenia międzynarodowe z telefonów stacjonarnych i komórkowych
Jeśli chodzi o propozycje dotyczące produktów hurtowego dostępu, po dokładnym 
rozpatrzeniu opinii zainteresowanych stron, sprawozdawczyni odnosi się do tych kwestii, 
wzywając Komisję do przeprowadzenia kompleksowych konsultacji i przedłożenia wniosków 
podczas przeglądu całych ram.
W odniesieniu do połączeń międzynarodowych z telefonów stacjonarnych i komórkowych 
sprawozdawczyni podkreśla, że są to obecnie zderegulowane rynki konkurencyjne, które nie 
wymagają regulacji w postaci interwencji UE, i w związku z tym proponuje skreślenie 
odnośnych przepisów.

Przegląd ram
Sprawozdawczyni uważa, że Komisja musi dokonać kompleksowej oceny i przeglądu całych 
ram łączności elektronicznej oraz że powinna przedłożyć sprawozdanie z odpowiednimi 
wnioskami do Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 30 czerwca 2016 r., aby zapewnić 
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współprawodawcom wystarczającą ilość czasu do dokonania odpowiedniej analizy tych 
wniosków i poddania ich pod debatę. 

Przegląd powinien opierać się na pełnych konsultacjach społecznych, a także na ocenie ex 
post wpływu ram od 2009 r. i dogłębnej ocenie ex ante oczekiwanych wpływów opcji 
wynikających z przeglądu. 
Ponadto sprawozdawczyni uważa, że niektóre z proponowanych przez Komisję środków 
powinny zostać poddane bardziej dogłębnym i ustrukturyzowanym konsultacjom społecznym 
oraz ocenie ex ante oczekiwanego wpływu i w związku z tym powinny zostać włączone do 
kolejnego przeglądu ram łączności elektronicznej.


