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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

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (przekształcenie)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0402),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0190/2011),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia […]2,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych3,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 listopada 2011 r. skierowane do Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że 
w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi 
zmianami wniosek zawiera proste ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian 
merytorycznych,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

                                               
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. (Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. (Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na spójność i pewność prawną należy wyjaśnić, że stosowane przepisy dyrektywy 
o dostępie, w tym przepisy dotyczące niedyskryminacji i interoperacyjności, mają również 
zastosowanie do technicznych warunków dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru usług roamingu sprzedawanych 
odrębnie od ich pakietu krajowych usług 
łączności ruchomej. Należy określić 
podstawowe zasady dotyczące odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, które powinny
zostać wprowadzone w skoordynowany 
sposób w całej Unii. Konsumenci powinni 
mieć możliwość wyboru innego dostawcy 
usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru i w sposób zapewniający 

(22) Konsumenci powinni mieć prawo do 
wyboru w sposób przyjazny dla nich usług 
roamingu sprzedawanych odrębnie od ich 
pakietu krajowych usług łączności 
ruchomej. Istnieje obecnie kilka sposobów 
technicznego wdrożenia mechanizmu 
odrębnej sprzedaży usług roamingu, np. 
podwójny IMSI (dwa oddzielne 
międzynarodowe numery tożsamości 
telefonicznej abonenta mobilnego na 
jednej karcie SIM), jeden IMSI 
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interoperacyjność usług, przy czym usługi 
roamingu powinny być świadczone w całej 
Unii i na takim samym poziomie jakości.

(współdzielenie jednego 
międzynarodowego numeru tożsamości 
telefonicznej abonenta mobilnego przez 
operatora macierzystego i dostawcę usługi 
roamingu) lub połączenie podwójnego lub 
pojedynczego IMSI z prawem abonenta do 
przeniesienia usługi do dostawcy w 
odwiedzanym kraju (przeniesienie do sieci 
lokalnej). Ponieważ niniejsze
rozporządzenie nie powinno określać
żadnych konkretnych rozwiązań
technicznych służących do osiągnięcia 
celu polegającego na odrębnej sprzedaży 
usług roamingu, lecz powinno utorować 
drogę do najskuteczniejszego i najbardziej 
wydajnego rozwiązania, w tym rozwiązań 
łączonych, które powinny zostać 
opracowane przez BEREC w ścisłej 
współpracy z Komisją, zasadnicze 
wymagania powinny zostać ustalone w 
odniesieniu do parametrów technicznych, 
które powinien spełniać każdy mechanizm 
odrębnej sprzedaży usług roamingu.
Wspomniane zasadnicze wymagania 
powinny uwzględniać wprowadzenie 
możliwości szybkiego i łatwego wyboru 
przez konsumentów innego dostawcy 
usług roamingowych bez konieczności 
zmiany numeru, w skoordynowany sposób 
w całej Unii, przy czym usługi roamingu 
powinny być świadczone w całej Unii i na 
takim samym poziomie jakości. Ponadto 
nie powinno się utrudniać korzystania z 
roamingu poza Unią ani na terenie Unii w 
przypadku obywateli państw trzecich. Z 
zasadniczych wymagań wynika, że każde 
rozwiązanie techniczne powinno 
zapewniać interoperacyjność usług.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu należy określić niezbędne kryteria, które musi spełniać każde 
rozwiązanie w zakresie sprzedaży usług roamingu, ale nie należy zalecać określonej metody 
technicznej.
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(65) Aby zagwarantować, że obowiązki 
regulacyjne dotyczące hurtowych i 
detalicznych opłat za usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych 
świadczone w roamingu nie są stosowane 
dłużej niż jest to konieczne w sytuacji, gdy 
rozwiązania strukturalne zostały w pełni 
wdrożone i gdy nastąpił wystarczający 
rozwój konkurencji, Komisja dokona 
przeglądu funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia w 2016 r. i zbada, czy cele 
w nim zawarte zostały osiągnięte.

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalne opłaty hurtowe i detaliczne powinny zostać zniesione tylko wówczas, gdy istnieje 
skuteczna konkurencja. W związku z tym decyzja ta powinna zostać odroczona do 
przeprowadzenia przeglądu w 2016 r. w celu przeznaczenia wystarczającej ilości czasu na 
rozwój konkurencji opartej na środkach strukturalnych.
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66a) Istnieją istotne różnice pomiędzy 
regulowanymi taryfami roamingowymi w 
Unii a opłatami roamingowymi 
ponoszonymi przez konsumentów podczas 
wyjazdu poza Unię, które są w dalszym 
ciągu wysokie w porównaniu z cenami w 
Unii. Z uwagi na brak spójnego podejścia 
do przejrzystości i środków bezpieczeństwa 
dotyczących roamingu poza Unią 
konsumenci nie są pewni swoich praw i w 
związku z tym często powstrzymują się od 
korzystania z usług łączności ruchomej za 
granicą. Pośrednio ma to niekorzystny 
wpływ na rozwój rynku wewnętrznego 
usług roamingu. W związku z tym 
konieczne jest rozwiązanie tego problemu 
również poprzez przedsięwzięcie 
określonych środków w zakresie 
przejrzystości i bezpieczeństwa usług 
roamingu świadczonych poza Unią.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ konsumenci nadal mogą być zagrożeni szokująco wysokim rachunkiem otrzymanym 
po podróży do państw trzecich, określone przepisy dotyczące bezpieczeństwa powinny być 
rozszerzone w taki sposób, aby uwzględniały również usługi roamingowe (głos, SMS, dane) 
poza Unią. Poprawka ta jest częścią bloku poprawek mających ten sam cel. Innymi 
poprawkami z tego bloku są 6, 8–9, 40–43, 46 (częściowo) i 47–50. 

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) W celu poprawy przejrzystości cen 
detalicznych za wykonywanie i odbieranie 
regulowanych połączeń w roamingu na 
terytorium Unii oraz aby pomóc klientom 

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

w podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, zarówno 
podczas podróży w Unii, jak i poza Unią,
operatorzy telefonii ruchomej powinni 
umożliwić swoim klientom korzystającym 
z roamingu łatwe uzyskanie bezpłatnych 
informacji o wysokości opłat 
roamingowych, jakie obowiązują ich przy 
korzystaniu z usług roamingu
w odwiedzanym kraju. Operatorzy, o ile 
mają siedzibę w Unii, powinni ponadto 
udzielać swoim klientom, na ich wniosek 
i nieodpłatnie, dodatkowych informacji 
o opłatach za minutę połączenia lub 
jednostkę transmisji danych (wraz 
z podatkiem VAT) za wykonywanie lub 
odbieranie połączeń głosowych, a także za 
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, 
MMS i innych dostępnych usług transmisji 
danych w odwiedzanym państwie 
członkowskim. Ze względu na fakt, iż 
niektóre grupy klientów mogą być dobrze 
poinformowane o opłatach za usługi 
roamingu, operatorzy powinni zapewnić 
możliwość zrezygnowania w prosty sposób 
z tej automatycznej tekstowej usługi 
informacyjnej.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Zapewnienie przejrzystości wymaga, 
by operatorzy byli zobowiązani do 
udzielania informacji o wysokości opłat 
roamingowych, w szczególności 
o wysokości eurotaryfy i – o ile ją oferują –
całościowej stawki ryczałtowej, przy 
zawieraniu umowy o świadczenie usług 
oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
wysokości opłat roamingowych. 

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

informacje i oferty odnoszące się do cen i 
charakterystyki usługi powinny być 
przedstawione w jasnej, zrozumiałej i 
łatwo dostępnej formie Operatorzy 
macierzyści powinni udzielać informacji 
o opłatach roamingowych za pomocą 
odpowiednich środków, takich jak faktury, 
Internet, reklama telewizyjna lub przesyłki 
reklamowe. Operatorzy macierzyści 
powinni zapewnić, by wszyscy ich klienci 
korzystający z roamingu mieli świadomość 
możliwości skorzystania z taryf 
regulowanych w danym okresie i powinni 
poinformować klientów w jasny 
i bezstronny sposób o warunkach 
eurotaryfy oraz o prawie do skorzystania 
z niej oraz do jej zmiany na inną.

Or. en

Uzasadnienie

Choć rozdzielenie może przyczynić się do większej przejrzystości opłat za różne usługi 
łączności ruchomej, może również stać się przyczyną wprowadzenia bardziej złożonych taryf. 
W związku z tym operatorzy macierzyści mają obowiązek jasno informować swoich klientów o 
możliwości wyboru innego dostawcy usługi roamingu. Ponadto konsumentom należy 
dostarczyć zrozumiałych i przejrzystych informacji w odniesieniu do cen i charakterystyki 
usług.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Operatorzy sieci ruchomych powinni 
zwłaszcza dostarczać swoim klientom 
korzystającym z roamingu 
zindywidualizowane informacje o taryfach 
obowiązujących tych klientów w zakresie 
usług transmisji danych w roamingu 
każdorazowo w momencie uruchamiania 
przez klientów usługi transmisji danych w 
roamingu po raz pierwszy po przybyciu do 
innego państwa członkowskiego. 
Informacje te powinny zostać przekazane 
na telefon komórkowy lub inne urządzenie 

(70) Operatorzy sieci ruchomych powinni 
zwłaszcza dostarczać swoim klientom 
korzystającym z roamingu 
zindywidualizowane informacje o taryfach 
obowiązujących tych klientów w zakresie 
usług transmisji danych w roamingu 
każdorazowo w momencie uruchamiania
przez klientów usługi transmisji danych w 
roamingu po raz pierwszy po przybyciu do 
innego kraju. Informacje te powinny 
zostać przekazane na telefon komórkowy 
lub inne urządzenie mobilne klienta w 
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mobilne klienta w sposób najbardziej 
odpowiedni dla ich łatwego odbioru i 
zrozumienia.

sposób najbardziej odpowiedni dla ich 
łatwego odbioru i zrozumienia.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Od czasu wejścia w życie zmian 
wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 
544/2009 zauważono jednak, że w 
przypadku klientów korzystających z taryf 
przedpłaconych prawdopodobieństwo 
otrzymania szokująco wysokiego 
rachunku jest mniejsze, gdyż kwota 
doładowania ustalana jest z góry. Ponadto 
dzięki wprowadzeniu tymczasowej 
eurotaryfy usług transmisji danych 
obejmującej regulowane stawki opłat za 

skreślony
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transmisję danych w roamingu klienci ci 
skorzystają również z dodatkowej ochrony 
przed wysokimi cenami za te usługi. Z 
powyższych względów przepisy dotyczące 
progu odcięcia nie powinny mieć 
zastosowania w odniesieniu do klientów 
usług przedpłaconych.

Or. en

Uzasadnienie
Europejscy konsumenci są obecnie chronieni automatycznym zabezpieczeniem przed 
szokująco wysokim rachunkiem za transmisję danych w roamingu. Klienci usług 
abonamentowych i przedpłaconych powinni korzystać z tego samego poziomu ochrony.
Mechanizm zabezpieczający dla klientów usług przedpłaconych nie powinien zatem zostać 
zniesiony.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie
Aby problemy wskazane przez BEREC zostały rozwiązane, wiadomości MMS powinny być 
wyłączone z definicji usługi transmisji danych w roamingu, ale jednocześnie powinny 
podlegać przepisom dotyczącym przejrzystości.
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Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

O ile wniosek Komisji wskazuje kierunek (podwójny IMSI), który zdaniem sprawozdawcy 
będzie technicznie możliwym środkiem wspierania wyboru użytkownika i konkurencji, mogą 
być również inne sposoby, np. połączenie pojedynczego IMSI i przeniesienia do sieci lokalnej, 
które ogólnie może okazać się bardziej atrakcyjne. Rozporządzenie powinno być z zasady 
neutralne w odniesieniu do środków technicznych wykorzystywanych do wprowadzenia 
rozdzielenia. Należy również rozważyć możliwość zastosowania w przyszłości nowych metod 
zastępczych, bardziej efektywnych i wydajnych.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ceny wzajemnych połączeń 
związanych z zapewnieniem mechanizmu 
odrębnej sprzedaży usług roamingu 
ustanowione na mocy art. 5 muszą być 
oparte na kosztach.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z art. 5, ponieważ ceny połączeń odnoszą się do cen na poziomie hurtowym.
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Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Procedury dostępu i połączeń ustalone na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być 
spójne z dyrektywą o dostępie 2002/19/WE, aby zminimalizować ryzyko zróżnicowanych 
interpretacji, których przyczyną mogłaby być np. odrębna definicja dostępu w niniejszym 
rozporządzeniu. Stosowne przepisy dyrektywy o dostępie uwzględniają zobowiązania 
związane z niedyskryminacją i interoperacyjnością. Zob. popr. 17.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Aby zapewnić spójne podejście 4. Aby zapewnić spójne podejście 
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regulacyjne dotyczące hurtowego dostępu 
do celu świadczenia usług roamingu, 
BEREC – w ścisłej współpracy z Komisją 
– określa wytyczne dotyczące warunków 
udzielania hurtowego dostępu do celów 
świadczenia usług roamingu.

regulacyjne dotyczące hurtowego dostępu 
do celu świadczenia usług roamingu, 
BEREC – w ścisłej współpracy z Komisją 
– w ciągu sześciu miesięcy od daty 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia
określa wytyczne dotyczące warunków 
udzielania hurtowego dostępu do celów 
świadczenia usług roamingu.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Stosowne przepisy art. 3 i 4 („Ogólne 
ramy dotyczące dostępu i wzajemnych 
połączeń” oraz „Prawa i obowiązki 
przedsiębiorstw”), art. 9 i 10 („Obowiązek 
przejrzystości” i „Obowiązek 
niedyskryminacji”), a także art. 12 
(„Obowiązki związane z dostępem i 
użytkowaniem specyficznych urządzeń 
sieciowych”) dyrektywy o dostępie mają 
zastosowanie do dostępu i wzajemnych 
połączeń zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. 
operatorzy macierzyści umożliwiają swoim 
abonentom dostęp do usług łączności 
głosowej, usług SMS oraz usług transmisji 
danych świadczonych w roamingu przez 
każdego połączonego alternatywnego 
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dostawcę usługi roamingu.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przed upływem terminu określonego w 
ust. 1 operatorzy macierzyści informują w 
jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej 
formie wszystkich swoich klientów 
korzystających z roamingu o możliwości 
zrezygnowania z wykorzystywanych przez 
nich usług roamingu na rzecz usług 
roamingu świadczonych przez 
alternatywnego dostawcę usług roamingu. 
Klienci korzystający z roamingu mają 
prawo przejścia na usługi świadczone 
przez alternatywnego dostawcę usług 
roamingu w dowolnym momencie, zgodnie 
z ust. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci zwykle są mniej skłonni do zmiany ofert na inne. Aby umożliwić im podjęcie 
świadomego wyboru, operatorzy macierzyści powinni mieć obowiązek informowania 
konsumentów o zmianach oraz o możliwości wyboru innego dostawcy usługi roamingu w 
jasny i zrozumiały sposób.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda zmiana alternatywnego dostawcy 
usług roamingu następuje bezpłatnie, nie 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Termin zmiany dostawców usług roamingu jest zbyt długi i nie odzwierciedla oczekiwań 
konsumentów. W związku z tym przejście powinno być możliwe maksymalnie w ciągu trzech 
dni roboczych. Jeśli klient wykupi pakiet krajowy obejmujący ceny za usługi roamingu inne 
niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług transmisji danych, proponowany 
trzymiesięczny termin przejścia jest zbyt długi i nie powinien przekraczać dwóch miesięcy.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas zawierania lub przedłużania 
umowy o świadczeniu usług łączności 
ruchomej operatorzy macierzyści 
przekazują indywidualnie każdemu 
klientowi wszystkie informacje dotyczące 
możliwości wyboru alternatywnego 
dostawcy usług roamingu oraz ułatwiają 
zawarcie umowy z alternatywnym 
dostawcą usług roamingu. Klienci, którzy 
zawierają z operatorem macierzystym 
umowę o świadczenie usług roamingu, 
wyraźnie potwierdzają, że zostali 
poinformowani o takiej możliwości. 
Dostawcy usług łączności ruchomej nie 

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

odrębnych umów na usługi roamingu 
zawieranych z alternatywnymi dostawcami 
usług roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. popr. 22 dotycząca sytuacji, w której jeden operator utrudnia przejście do innego.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Krajowe organy regulacyjne 
wykorzystują swoje uprawnienia 
przyznane na mocy art. 16 m.in. w celu 
dopilnowania tego, by stosowne kary, w 
tym zobowiązanie do wypłaty 
odszkodowania abonentom, były 
nakładane na dostawców, którzy 
opóźniają lub w inny sposób utrudniają 
przejście abonenta do alternatywnego 
dostawcy usługi roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących przenoszenia numerów zawartych w 
dyrektywie o usłudze powszechnej oraz w celu zapewnienia spójności z tą dyrektywą 
operatorzy nie powinni mieć obowiązku ułatwiania zwierania umów z konkurentami (sprawa 
ta zależy również od postępowania alternatywnego operatora), ale należy nakładać na nich 
skuteczne sankcje w przypadku utrudnień.

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

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

Aby zapewnić rozwój jednolitego rynku, 
wdrożenie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wprowadzenie 
mechanizmu odrębnej sprzedaży usług 
roamingu następuje pod warunkiem 
spełnienia następujących zasadniczych 
wymagań:

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie rozwiązań technicznych 
następuje jednocześnie w całej Unii;

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) użytkownicy końcowi mają możliwość 
zachowania dotychczasowego numeru 
telefonu komórkowego;

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) użytkownicy końcowi mają możliwość 
łatwego i szybkiego przejścia do 
alternatywnego dostawcy usług roamingu 
oraz zmiany alternatywnych dostawców 
usług roamingu, zachowując numer 
operatora macierzystego;

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie utrudnia się korzystania z usług 
roamingu przez obywateli Unii w 
państwach trzecich i przez obywateli tych 
państw w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno być sformułowane neutralnie pod względem strukturalnego 
rozwiązania kwestii rozdzielenia. Z uwagi na szybki rozwój techniki za wcześnie jeszcze na 
promowanie jednego rozwiązania, ponieważ w przyszłości mogą pojawić się inne, bardziej 
adekwatne. We wniosku należy skupić się na zasadniczych wymaganiach, jakie powinno 
spełniać każde rozwiązanie technologiczne, w tym również na wymogu zachowania numeru 
przez konsumenta. Z zasadniczych wymagań i dyrektywy o dostępie wynika, że każde 
rozwiązanie musi dopuszczać jak najwyższy stopień interoperacyjności, aby uniknąć 
uzależnienia od jednej technologii.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu umożliwienia odrębnej sprzedaży 
usług roamingu operatorzy gwarantują 
wprowadzenie stosownych mechanizmów 

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

spełniających wymagania określone w ust. 
1 najpóźniej do dnia 1 lipca 2014 r.
Użytkownicy końcowi nie podlegają
żadnym bezpośrednim opłatom związanym 
z korzystaniem z mechanizmu odrębnej 
sprzedaży usług roamingu.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i w ścisłej 
współpracy z Komisją BEREC 
przygotowuje w stosownym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące od dnia 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
wytyczne dotyczące zharmonizowanych 
rozwiązań technicznych związanych z 
mechanizmem odrębnej sprzedaży usług 
roamingu, które to wytyczne spełniają 
zasadnicze wymagania określone w ust. 1,
oraz zharmonizowanych procedur 
związanych ze zmianą dostawcy usług 
roamingu. Na uzasadniony wniosek 
BEREC Komisja może przedłużyć ten 
termin.
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BEREC dokonuje przeglądu tych 
wytycznych i po uwzględnieniu ich 
praktycznych zastosowań wydaje 
zmienione wytyczne, jeśli są one 
niezbędne do spełnienia zasadniczych 
wymagań w sposób bardziej efektywny lub 
wydajny.

Or. en

Uzasadnienie

BEREC powinien szczegółowo nadzorować wdrażanie tych wytycznych i wydać zmienione 
wytyczne, jeśli ustali, że należy zwiększyć efektywność i wydajność początkowych wytycznych.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisja po konsultacji z BEREC 
uprawniona jest do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 18a, aby 
ustalić zharmonizowane rozwiązania 
techniczne odnoszące się do mechanizmu 
odrębnej sprzedaży usług roamingowych i 
zharmonizowanych procedur zmiany 
dostawcy usług roamingu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uchwalić prawnie wiążący i bezpośrednio stosowany akt prawny, Komisja powinna po 
konsultacji z BEREC być uprawniona (nie zobowiązana) do przyjęcia aktów delegowanych, 
aby zagwarantować jednolite warunki wdrażania mechanizmu oddzielnej sprzedaży. Komisja 
powinna być w stanie szybko uchwalić takie akty delegowane.
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Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,14 EUR za 
minutę.

1. Średnia wysokość opłaty hurtowej, którą 
operator sieci odwiedzanej może pobrać 
od operatora macierzystego klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu 
i zakończenia połączenia, od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,10 EUR za 
minutę.

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,10
EUR i 0,06 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 13, maksymalna średnia opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie
0,06 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia.

2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa 
w ust. 1, obowiązuje w rozliczeniach 
między dowolnymi dwoma operatorami i 
obliczana jest za okres dwunastu miesięcy 
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający 
do końca okresu obowiązywania 
maksymalnej średniej opłaty hurtowej 
określonej w niniejszym ustępie lub do 
czasu wygaśnięcia niniejszego 
rozporządzenia. Maksymalna średnia 
opłata hurtowa zostaje obniżona do 0,07
EUR i 0,04 EUR, odpowiednio od 1 lipca 
2013 r. i 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla 
art. 19, maksymalna średnia opłata 
hurtowa pozostaje następnie na poziomie
0,04 EUR przez okres obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. en
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,32 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,11 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,28 EUR i 0,24 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,10 EUR od 1 
lipca 2013 r. Bez uszczerbku dla art. 13 i
19, powyższe regulowane maksymalne 
opłaty detaliczne w ramach eurotaryfy 
pozostają ważne do dnia 30 czerwca 2016 
r.

Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
połączenie realizowane w roamingu 
regulowanym, może być różna dla różnych 
połączeń w roamingu, lecz od dnia 1 lipca 
2012 r. nie może przekraczać 0,20 EUR za 
minutę każdego wykonanego połączenia 
lub 0,07 EUR za minutę każdego 
odebranego połączenia. Maksymalne ceny 
połączeń wykonanych zostają obniżone 
do 0,15 EUR i 0,10 EUR odpowiednio od 
1 lipca 2013 r. i 1 lipca 2014 r., a połączeń 
odebranych do 0,06 EUR od 1 
lipca 2013 r. i 0,05 EUR do 1 lipca 2014 r.
Bez uszczerbku dla art. 19, powyższe 
regulowane maksymalne opłaty detaliczne 
w ramach eurotaryfy pozostają ważne do 
dnia 30 czerwca 2017 r.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może żądać zmiany eurotaryfy na inną lub 
przejścia na eurotaryfę. Każda zmiana 
musi zostać dokonana bezpłatnie w ciągu 
jednego dnia od otrzymania wniosku i nie 
może przewidywać warunków ani 
ograniczeń związanych z innymi 
elementami abonamentu, z tym że 
w przypadku gdy klient korzystający 
z roamingu, który przystąpił do 
specjalnego pakietu roamingowego, 

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może żądać zmiany eurotaryfy na inną lub 
przejścia na eurotaryfę. Każda zmiana 
musi zostać dokonana bezpłatnie w ciągu 
jednego dnia od otrzymania wniosku i nie 
może przewidywać warunków ani 
ograniczeń związanych z innymi 
elementami abonamentu, z tym że 
w przypadku gdy klient korzystający 
z roamingu, który przystąpił do 
specjalnego pakietu roamingowego, 
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obejmującego świadczenie więcej niż 
jednego rodzaju usług roamingu (tzn. usług 
głosowych, SMS lub transmisji danych), 
pragnie przejść na eurotaryfę, operator 
macierzysty może wymagać od klienta 
zmieniającego taryfę rezygnacji z korzyści 
związanych z innymi elementami tego 
pakietu. Operator macierzysty może 
przesunąć termin zmiany taryfy tak, aby 
poprzednia taryfa roamingowa 
obowiązywała przez określony okres 
minimalny nieprzekraczający trzech
miesięcy.

obejmującego świadczenie więcej niż 
jednego rodzaju usług roamingu (tzn. usług 
głosowych, SMS lub transmisji danych), 
pragnie przejść na eurotaryfę, operator 
macierzysty może wymagać od klienta 
zmieniającego taryfę rezygnacji z korzyści 
związanych z innymi elementami tego 
pakietu. Operator macierzysty może 
przesunąć termin zmiany taryfy tak, aby 
poprzednia taryfa roamingowa 
obowiązywała przez określony okres 
minimalny nieprzekraczający dwóch
miesięcy.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta za wiadomość SMS 
dostarczaną w roamingu regulowanym, 
która została zainicjowana w sieci 
odwiedzanej, nie może przekraczać 
0,03 EUR za wiadomość SMS. Od dnia 1 
lipca 2014 r. maksymalna średnia 
wysokość opłaty hurtowej za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym zostaje obniżona do 0,02 
EUR. Bez uszczerbku dla art. 13
regulowana opłata hurtowa za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,02 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, jaką operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta za wiadomość SMS 
dostarczaną w roamingu regulowanym, 
która została zainicjowana w sieci 
odwiedzanej, nie może 
przekraczać 0,03 EUR za wiadomość SMS, 
a od dnia 1 lipca 2013 r. zostaje obniżona 
do 0,02 EUR, od dnia 1 lipca 2014 r. zaś –
do 0,01 EUR. Bez uszczerbku dla art. 19
regulowana opłata hurtowa za wiadomość 
SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,01 EUR przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta, 
może być różna dla różnych wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu, ale nie 
może przekraczać 0,10 EUR. Bez 
uszczerbku dla art. 13 i 19, do dnia 30 
czerwca 2016 r. regulowana maksymalna 
opłata detaliczna w ramach eurotaryfy 
SMS pozostaje na poziomie 0,10 EUR.

2. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., 
opłata detaliczna (bez podatku VAT) 
według eurotaryfy SMS, którą operator 
macierzysty może pobierać od swojego 
klienta korzystającego z roamingu za 
wiadomość SMS dostarczaną w roamingu 
regulowanym wysłaną przez tego klienta
zostanie ograniczona do 0,07 EUR do 
dnia 1 lipca 2012 r., do 0,06 do dnia 1 
lipca 2013 r. i do 0,05 do dnia 1 lipca 
2014 r. Bez uszczerbku dla art. 19, do dnia 
30 czerwca 2017 r. regulowana 
maksymalna opłata detaliczna w ramach 
eurotaryfy SMS pozostaje na poziomie 
0,05 EUR.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
przejścia na eurotaryfę SMS lub 
zrezygnować z niej. Zmiana taryfy musi 
nastąpić bezpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania 
wniosku i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający trzech miesięcy. 
Eurotaryfę SMS można zawsze połączyć 
z eurotaryfą.

6. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
przejścia na eurotaryfę SMS lub 
zrezygnować z niej. Zmiana taryfy musi 
nastąpić bezpłatnie w terminie jednego 
dnia roboczego od otrzymania 
wniosku i nie może podlegać warunkom 
ani ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy. 
Eurotaryfę SMS można zawsze połączyć 
z eurotaryfą.
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,30 EUR, 0,20 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 13
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. 
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci 
odwiedzanej może pobrać od operatora 
macierzystego klienta korzystającego z 
roamingu za świadczenie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym za 
pomocą tej sieci odwiedzanej, nie może 
przekraczać limitu ochronnego 
wynoszącego 0,25 EUR, 0,15 EUR od dnia 
1 lipca 2013 r. i 0,10 EUR od dnia 
1 lipca 2014 r. za megabajt przekazanych 
danych. Bez uszczerbku dla art. 19
maksymalna średnia opłata hurtowa za 
usługi transmisji danych w roamingu 
regulowanym pozostaje następnie na 
poziomie 0,10 EUR za megabajt 
przekazanych danych przez okres 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,90 EUR za 

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. opłata 
detaliczna (bez podatku VAT) na 
podstawie eurotaryfy usług transmisji 
danych, którą operator macierzysty może 
pobierać od swojego klienta 
korzystającego z roamingu za usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, nie przekracza 0,50 EUR za 
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megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,70 EUR i 
0,50 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
13 i 19, do dnia 30 czerwca 2016 r. 
regulowana maksymalna opłata detaliczna 
pozostaje następnie na poziomie 0,50 EUR
za megabajt.

megabajt. Maksymalne ceny transmisji 
danych zostają obniżone do 0,30 EUR i 
0,20 EUR za wykorzystany megabajt 
odpowiednio od dnia 1 lipca 2013 r. i od 
dnia 1 lipca 2014 r. Bez uszczerbku dla art. 
19, do dnia 30 czerwca 2016 r. regulowana 
maksymalna opłata detaliczna pozostaje 
następnie na poziomie 0,20 EUR za 
megabajt.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
przejścia na eurotaryfę usług transmisji 
danych lub zrezygnować z niej, 
przestrzegając przy tym warunków 
umowy. Zmiana taryfy musi nastąpić 
bezpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin takiej 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający trzech miesięcy. 
Eurotaryfę usług transmisji danych można 
zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 
eurotaryfą.

5. Każdy klient korzystający z roamingu 
może, w dowolnym momencie, żądać 
przejścia na eurotaryfę usług transmisji 
danych lub zrezygnować z niej, 
przestrzegając przy tym warunków 
umowy. Zmiana taryfy musi nastąpić 
bezpłatnie w terminie jednego dnia 
roboczego od otrzymania wniosku i nie 
może podlegać warunkom ani 
ograniczeniom dotyczącym elementów 
abonamentu innych niż roaming. Operator 
macierzysty może przesunąć termin 
zmiany taryfy tak, aby poprzednia taryfa 
roamingowa obowiązywała przez 
określony okres minimalny 
nieprzekraczający dwóch miesięcy. 
Eurotaryfę usług transmisji danych można 
zawsze połączyć z eurotaryfą SMS i 
eurotaryfą.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na eurotaryfę usług transmisji danych lub rezygnacja z niej powinny być możliwe 
maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli klient wykupi pakiet krajowy obejmujący 
ceny za usługi roamingu inne niż eurotaryfa, eurotaryfa SMS i eurotaryfa usług transmisji 
danych, proponowany trzymiesięczny termin przejścia jest zbyt długi i nie powinien
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przekraczać dwóch miesięcy.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Warunki wcześniejszego zaprzestania 
stosowania maksymalnych opłat 
hurtowych i detalicznych
1. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynku usług roamingu, BEREC 
regularnie gromadzi dane dotyczące 
zmian opłat detalicznych i hurtowych za 
świadczone w roamingu usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych. 
Dane te przekazywane są Komisji co 
najmniej dwa razy w roku. Komisja 
podaje je do publicznej wiadomości.
2. Jeżeli po dniu 30 czerwca 2018 r. 
średnia hurtowa opłata za jedną z usług 
roamingu (połączenia głosowe, 
wiadomości SMS lub transmisja danych) 
w niezbilansowanym ruchu między 
operatorami nienależącymi do tej samej 
grupy spadnie do poziomu 75 % 
maksymalnych hurtowych opłat 
przewidzianych w art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 1 
i art. 11 ust. 1 lub poniżej tego poziomu, 
maksymalne hurtowe opłaty za daną 
usługę roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest 
spełniony, i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C 
dane potwierdzające, że w odniesieniu do 
danej usługi maksymalne opłaty hurtowe 
nie mają już zastosowania.
3. Jeżeli po wprowadzeniu odrębnej 
sprzedaży usług roamingu, o której mowa 
w art. 5, i przed dniem 1 lipca 2016 r. 
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średnia opłata detaliczna w całej Unii 
spadnie do poziomu 75 % maksymalnych 
detalicznych opłat przewidzianych w art. 7 
ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 2 lub 
poniżej tego poziomu, maksymalne 
detaliczne opłaty za daną usługę 
roamingu przestają obowiązywać. 
Opierając się na danych zgromadzonych 
przez BEREC, Komisja regularnie 
weryfikuje, czy warunek ten jest 
spełniony, i w przypadku jego spełnienia 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C 
dane potwierdzające, że w odniesieniu do 
danej usługi maksymalne opłaty 
detaliczne nie mają już zastosowania.
4. Odpowiednie maksymalne opłaty 
przestają obowiązywać pierwszego dnia 
miesiąca następującego po opublikowaniu 
danych potwierdzających, że warunki 
określone w ust. 2 lub 3 zostały spełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli konkurencja rozwinie się zgodnie z przewidywaniami, a ceny zostaną obniżone poniżej 
zabezpieczeń, znaczenie tych zabezpieczeń automatycznie się zmniejszy. Właściwe 
opracowanie wcześniejszego podwyższenia progów wydaje się skomplikowane techniczne, a 
proponowana przez Komisję gwarancja utrzymania konkurencji (próg 75%) jest 
nieprecyzyjna. W związku z tym możliwość wcześniejszego podniesienia progów powinna być 
powiązana z przeglądem określonym w art. 19 (który ma zostać rozszerzony i ma uwzględniać 
wymóg sprawozdawczości obowiązujący BEREC, proponowany przez Komisję zgodnie z art. 
13 ust. 1).

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość opłat detalicznych z tytułu 
połączeń realizowanych i wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu 
regulowanym

Przejrzystość opłat detalicznych z tytułu 
połączeń realizowanych i wiadomości 
SMS dostarczanych w roamingu
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Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium państwa członkowskiego
innego niż państwo członkowskie jego 
sieci macierzystej, podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego 
z roamingu na fakt, że będzie on podlegał 
opłatom roamingowym w przypadku 
wykonywania lub odbierania połączenia 
lub wysyłania wiadomości SMS, każdy 
operator macierzysty, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z tej usługi, udziela klientowi 
automatycznie za pomocą tekstowej usługi 
informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej 
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie 
się na terytorium kraju innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej, 
podstawowych zindywidualizowanych 
informacji o opłatach roamingowych (z 
uwzględnieniem podatku VAT) za 
wykonywanie i odbieranie połączeń oraz 
wysyłanie wiadomości SMS przez tego 
klienta w odwiedzanym kraju.

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu regulowanym w trakcie 
pobytu w odwiedzanym państwie 
członkowskim.

b) wysyłanie wiadomości SMS 
w roamingu w trakcie pobytu 
w odwiedzanym kraju.

Or. en
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacja ta obejmuje również bezpłatny 
numer, o którym mowa w ust. 2, pod 
którym można uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje oraz informacje 
o możliwości uzyskania dostępu do służb 
ratunkowych dzięki bezpłatnemu 
połączeniu z europejskim numerem 
alarmowym 112.

Informacja ta obejmuje również bezpłatny 
numer, o którym mowa w ust. 2, pod 
którym można uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje oraz – w 
stosownych przypadkach – informacje 
o możliwości uzyskania dostępu do służb 
ratunkowych dzięki bezpłatnemu 
połączeniu z europejskim numerem 
alarmowym 112.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać 
w każdym rejonie Unii bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
informacji cenowych dotyczących opłat 
roamingowych obowiązujących w sieci 
odwiedzanej za połączenia głosowe, 
wiadomości SMS, MMS i inne usługi 
transmisji danych, a także informacji 
dotyczących środków służących 
przejrzystości obowiązujących na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je 
bezpłatnie, za pomocą połączenia 
głosowego lub wiadomości SMS w sieci 
ruchomej. Wniosek taki składa się pod 
bezpłatnym numerem wskazanym w tym 
celu przez operatora 
macierzystego. Zobowiązania 
przewidziane w ust. 1 nie mają 
zastosowania w odniesieniu do urządzeń 

2. Poza uprawnieniami wynikającymi 
z ust. 1, klienci mają prawo żądać 
w każdym rejonie Unii bardziej 
szczegółowych zindywidualizowanych 
informacji cenowych dotyczących opłat 
roamingowych obowiązujących w sieci 
odwiedzanej za połączenia głosowe, 
wiadomości SMS, MMS i inne usługi 
transmisji danych, a także informacji 
dotyczących środków służących 
przejrzystości obowiązujących na mocy 
niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je 
bezpłatnie, za pomocą połączenia 
głosowego lub wiadomości SMS w sieci 
ruchomej. Wniosek taki składa się pod 
bezpłatnym numerem wskazanym w tym 
celu przez operatora 
macierzystego. Zobowiązania 
przewidziane w ust. 1 nie mają 
zastosowania w odniesieniu do urządzeń 
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typu maszyna do maszyny (M2M), które
wykorzystują łączność ruchomą. 

typu maszyna do maszyny (M2M) lub 
innych urządzeń, które nie obsługują 
funkcji SMS.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
regulowanym w sposób, który ułatwia 
klientom zrozumienie skutków 
finansowych tego rodzaju korzystania oraz 
pozwala im monitorować i kontrolować 
własne wydatki w zakresie usług transmisji 
danych w roamingu regulowanym zgodnie 
z ust. 2 i 3. Mechanizmy ochronne, o 
których mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania do klientów usług 
przedpłaconych. 

Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy 
operatorzy macierzyści zapewniają 
odpowiednie informowanie klientów 
korzystających z roamingu o opłatach 
obowiązujących z tytułu korzystania przez 
nich z usług transmisji danych w roamingu 
w sposób, który ułatwia klientom 
zrozumienie skutków finansowych tego 
rodzaju korzystania oraz pozwala im 
monitorować i kontrolować własne 
wydatki w zakresie usług transmisji danych 
w roamingu zgodnie z ust. 2 i 3. 
Mechanizmy ochronne, o których mowa w 
ust. 3, mają zastosowanie zarówno do 
klientów usług przedpłaconych, jak i 
abonamentowych.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 

Za pomocą automatycznej wiadomości 
operator macierzysty informuje klienta 
korzystającego z roamingu o tym, że 
korzysta on z usługi roamingu, a także 
dostarcza podstawowych 
zindywidualizowanych informacji 
o taryfach obowiązujących w przypadku 
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świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym w danym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem przypadku, 
gdy klient powiadomił go o rezygnacji 
z otrzymywania tej informacji.

świadczenia temu klientowi usług 
transmisji danych w roamingu w danym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadku, gdy klient powiadomił go 
o rezygnacji z otrzymywania tej 
informacji.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający
z roamingu wjeżdża na teren państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego sieci macierzystej i po 
raz pierwszy uruchamia usługę transmisji 
danych w roamingu regulowanym
w danym państwie członkowskim. 
Informacja dostarczana jest, gdy klient 
korzystający z roamingu uruchamia usługę 
transmisji danych w roamingu 
regulowanym, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Tego rodzaju podstawową 
zindywidualizowaną informację o taryfach 
dostarcza się na telefon komórkowy lub 
inne urządzenie klienta korzystającego 
z roamingu, przykładowo za pomocą 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej 
lub okna dialogowego w komputerze 
każdorazowo, gdy klient korzystający 
z roamingu wjeżdża na teren kraju innego 
niż państwo członkowskie jego sieci 
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia 
usługę transmisji danych w roamingu 
w danym kraju. Informacja dostarczana 
jest, gdy klient korzystający z roamingu 
uruchamia usługę transmisji danych 
w roamingu, bezpłatnie, za pomocą 
właściwych środków ułatwiających jej 
otrzymanie i zrozumienie.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każdy operator macierzysty zapewnia 
wszystkim swoim klientom korzystającym 
z roamingu możliwość 
celowego i bezpłatnego wyboru usługi 
informowania o skumulowanej konsumpcji 
wyrażonej objętościowo lub w walucie,
w której klient korzystający z roamingu 
otrzymuje rachunki z tytułu detalicznych
usług transmisji danych w roamingu, 
świadczonych w Unii i poza nią, i która 
gwarantuje, że bez wyraźnej zgody klienta 
skumulowane wydatki z tytułu takich 
detalicznych usług transmisji danych 
w roamingu w określonym przedziale 
czasowym nie przekraczają określonej 
maksymalnej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia progu odcięcia obszarów poza terytorium 
UE w celu uniknięcia szokująco wysokich rachunków.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł ma również 
zastosowanie do klientów, którzy 
korzystają z usług transmisji danych w 
roamingu świadczonych przez operatora 
macierzystego poza Unią.

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 
powierza się Komisji na czas 
obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.
3. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja informuje o tym
jednocześnie Parlament Europejski i 
Komisję.
4. Akt delegowany wchodzi w życie tylko 
wtedy, gdy Parlament Europejski ani 
Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od powiadomienia o nim 
Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź 
przed upływem okresu dwóch miesięcy, 
jeśli Parlament Europejski i Rada 
poinformują Komisję, że nie wyrażą 
sprzeciwu. Termin ten podlega 
przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 

1. Komisja dokonuje przeglądu 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia i po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do 
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dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja ocenia 
w szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja 
dokonuje między innymi przeglądu:

dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja ocenia 
w szczególności, czy cele niniejszego 
rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja 
dokonuje między innymi przeglądu:

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wdrożenie strukturalnych środków naprawczych w 2014 r. rok 2015 to zbyt 
wczesny termin na przeprowadzenie oceny wpływu na rynek usług roamingu. W związku z tym 
ocena powinna zostać przeprowadzona później, najwcześniej w 2016 r., aby uzyskać lepszy 
obraz funkcjonowania rynku. Progi powinny koniecznie zostać zniesione tylko w przypadku 
istnienia konkurencyjnego rynku.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zmian wysokości opłat hurtowych i 
detalicznych z tytułu świadczenia klientom 
korzystającym z roamingu usług łączności 
głosowej, wysyłania wiadomości SMS i 
transmisji danych, a także odnośnych 
zmian w usługach łączności ruchomej na 
szczeblu krajowym w różnych krajach 
członkowskich, odrębnie dla klientów 
usług abonamentowych i klientów usług 
przedpłaconych, oraz jakości i szybkości 
tych usług;

– zmian i oczekiwanych przyszłych 
tendencji dotyczących wysokości opłat 
hurtowych i detalicznych z tytułu 
świadczenia klientom korzystającym z 
roamingu usług łączności głosowej, 
wysyłania wiadomości SMS i transmisji 
danych, a także odnośnych zmian w 
usługach łączności ruchomej na szczeblu 
krajowym w różnych krajach 
członkowskich, odrębnie dla klientów 
usług abonamentowych i klientów usług 
przedpłaconych, oraz jakości i szybkości 
tych usług;

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że środki 
strukturalne przewidziane w niniejszym 

2. Jeżeli sprawozdanie wykaże, że środki 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
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rozporządzeniu są niewystarczające do 
celów wspierania konkurencji na rynku 
usług roamingu z myślą o korzyściach dla 
europejskich konsumentów, Komisja może 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie odpowiednie wnioski w celu 
rozwiązania tej kwestii. Komisja rozważy 
w szczególności, czy konieczne jest 
zmodyfikowanie środków strukturalnych, 
czy też należy przedłużyć okres 
obowiązywania którejkolwiek z 
maksymalnych stawek detalicznych 
przewidzianych w art. 7, 9 i 12.

są niewystarczające do celów wspierania 
konkurencji na rynku usług roamingu z 
myślą o korzyściach dla europejskich 
konsumentów, Komisja może przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiednie wnioski w celu rozwiązania 
tej kwestii. Komisja rozważy w 
szczególności, czy konieczne jest 
zmodyfikowanie środków strukturalnych, 
wprowadzenie dodatkowych środków, czy 
też należy przedłużyć okres 
obowiązywania którejkolwiek z 
maksymalnych stawek detalicznych lub 
hurtowych przewidzianych w art. 6–9 i 
11–12.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ponadto Komisja przygotowuje co dwa 
lata od daty sporządzenia sprawozdania, o 
którym mowa w ust. 1, dalsze 
sprawozdania na temat funkcjonowania
rozporządzenia dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 
Sprawozdania zawierają podsumowanie 
nadzorowania świadczenia usług 
roamingu w Unii oraz ocenę postępu 
w realizacji celów rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa 
w ust. 1.

3. Ponadto Komisja przygotowuje 
sprawozdania okresowe na temat 
funkcjonowania rozporządzenia dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady w ciągu 
dwóch lat od dnia [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia], następnie 
sprawozdania co dwa lata od daty 
sporządzenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1. Każde 
sprawozdanie zawiera podsumowanie 
nadzorowania świadczenia usług 
roamingu w Unii oraz ocenę postępu 
w realizacji celów rozporządzenia, w tym 
odniesienie do kwestii, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby ocenić rozwój konkurencji na 
rynku usług roamingu, BEREC 
regularnie gromadzi dane dotyczące 
zmian opłat detalicznych i hurtowych za 
świadczone w roamingu usługi głosowe, 
usługi SMS i usługi transmisji danych. 
Dane te przekazywane są Komisji co 
najmniej dwa razy w roku. Komisja 
podaje je do publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd należy przełożyć o rok, aby umożliwić pełną ocenę rozwoju konkurencji w różnych 
segmentach rynku usług roamingu. Przegląd powinien być również uzupełniony o 
zobowiązanie Komisji do zajęcia się nie tylko ewentualnym wydłużeniem okresu 
obowiązywania progów zabezpieczających lub modyfikacją środków strukturalnych, lecz 
również zróżnicowaniem progów zabezpieczających w razie niemożności ich podwyższenia 
lub wprowadzeniem dodatkowych środków strukturalnych. Wskazówką dla Komisji powinny 
być regularne sprawozdania BEREC (przepis przeniesiony z art. 13).
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UZASADNIENIE

I. Wstęp

Codziennie miliony mieszkańców Europy korzystają z telefonii ruchomej do wykonywania 
połączeń telefonicznych, wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz przeglądania stron 
internetowych. Ciągle wzrasta też liczba użytkowników ruchomych usług internetowych. 
W efekcie stale powiększa  się również grupa potencjalnych użytkowników usług 
roamingowych. Na przykład w niedawno przeprowadzonej przez Eurobarometr ankiecie 
dotyczącej roamingu prawie trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że w trakcie swojego 
ostatniego pobytu za granicą korzystało z usług w celu nawiązania połączenia, przesyłania 
wiadomości tekstowych lub przeglądania stron internetowych1.

Bez względu na tę tendencję większość Europejczyków wyłącza jednak swoje usługi 
łączności ruchomej za granicą, ponieważ boi się otrzymania szokująco wysokich rachunków. 
Często bowiem po powrocie z zagranicy obywatele otrzymują horrendalnie wysokie rachunki 
za usługi łączności ruchomej, z których korzystali za granicą. W odniesieniu do roamingu 
transmisji danych tylko mniejszość – 19% – użytkowników telefonii ruchomej, którzy za 
granicą przeglądają strony internetowe w telefonie komórkowym, uważa ceny takich usług za 
uczciwe2. Według Komisji obecnie przeciętne ceny w przeliczeniu na megabajt danych 
przekraczają 2 EUR, a w przypadkach ekstremalnych sięgają nawet 12 EUR3. Taka 
niewłaściwa sytuacja wynika przede wszystkim z nadal utrzymującej się niedostatecznej 
konkurencji na rynku usług roamingowych.

Zawyżone taryfy usług roamingowych i wynikające z nich ograniczone korzystanie z takich 
usług w UE nie leży w interesie ani konsumentów europejskich, ani europejskiej gospodarki. 
Takiej sytuacji nie da się pogodzić z przewodnią ideą europejskiego cyfrowego rynku 
wewnętrznego.

Za pomocą przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia należy więc zaradzić tej 
sytuacji. Już w swojej Europejskiej agendzie cyfrowej4 z 2010 r. Komisja postawiła sobie za 
cel zdecydowane zbliżenie taryf roamingowych i krajowych usług łączności ruchomej do 
2015 r. Od wielu lat domaga się tego również Parlament Europejski, wzywając Komisję do 
przedłożenia wniosków ustawodawczych w tym zakresie.

II. Dotychczasowe ramy prawne i ich wpływ na rynek usług roamingowych

                                               
1 Specjalne badanie Eurobarometru 356, „Sprawozdanie w sprawie roamingu w 2010 r.”, luty 2011 r., 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Ibidem.
3 Komisja Europejska, „Sprawozdanie okresowe na temat sytuacji na rynku usług roamingowych w Unii 
Europejskiej”, czerwiec 2010 r., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:pl:PDF
4 Komisja Europejska, „Europejska agenda cyfrowa”, maj 2010 r., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF
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Już w czerwcu 2007 r. Parlament Europejski przyjął wspólnie z Radą pierwsze 
rozporządzenie w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz 
Wspólnoty1, będące jego wkładem w bezproblemowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
a jednocześnie środkiem zapewniającym wysoki stopień ochrony konsumentów oraz 
wspierającym konkurencję i przejrzystość na rynku. W 2008 r. Komisja dokonała oceny 
skutków tego rozporządzenia i stwierdziła, że nadal nie osiągnięto zadowalającego poziomu 
konkurencji. Z tego względu przedstawiła kolejne wnioski dotyczące zmiany rozporządzenia 
w sprawie roamingu2. Parlament Europejski i Rada przyjęły te zmiany w czerwcu 2009 r. 
Dotyczyły one wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia oraz rozszerzenia jego 
zakresu stosowania o usługi roamingu w odniesieniu do wiadomości SMS oraz transmisji 
danych. Okres obowiązywania tego zmienionego rozporządzenia w sprawie roamingu upływa 
w dniu 30 czerwca 2012 r.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie roamingu określa się progi cenowe dla 
świadczonych w roamingu usług połączeń głosowych i przesyłania wiadomości SMS na 
poziomie hurtowym i użytkownika końcowego. Również w odniesieniu do transmisji danych 
w roamingu określono próg cenowy, ale wyłącznie na poziomie hurtowym.

Ponadto przyjęto korzystne dla użytkowników postanowienia dotyczące przejrzystości. 
Dzięki temu operatorzy muszą przesłać swoim klientom informację o opłatach roamingowych 
bezpośrednio po ich przybyciu do innego państwa członkowskiego. Oprócz tego w celu 
uniknięcia szokująco wysokich rachunków, standardowo obowiązuje próg kosztów usług 
roamingu w zakresie transmisji danych w wysokości 50 EUR dla wszystkich klientów, o ile 
nie podjęli oni uprzednio innej decyzji dotyczącej progu kosztów.

Z opublikowanego przez Komisję w lipcu 2011 r. sprawozdania okresowego na temat sytuacji 
na rynku usług roamingowych w Unii Europejskiej3 wynika, że operatorzy świadczący usługi 
łączności ruchomej w UE obniżyli swoje taryfy roamingowe do przyjętych w UE progów 
cenowych. Jednakże użytkownikom nadal nie oferuje się żadnych taryf, które faktycznie 
byłyby zdecydowanie niższe od cen maksymalnych. Zdaniem Komisji wynika to 
z niedostatecznie rozwiniętej konkurencji na rynku usług roamingowych oraz utrzymywania 
się problemów strukturalnych.

III. Wniosek Komisji dotyczący nowego brzmienia rozporządzenia w sprawie roamingu

Aby zapewnić większą konkurencję, Komisja proponuje w swoim wniosku legislacyjnym 
podejście dwutorowe. Oprócz już obowiązujących progów cenowych należy również przyjąć 
środki strukturalne.

1. Środki strukturalne

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:PL:NOT
2 Rozporządzenie (WE) nr 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:PL:PDF
3 Komisja Europejska, „Sprawozdanie okresowe na temat sytuacji na rynku usług roamingowych w Unii 
Europejskiej”, czerwiec 2010 r., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:pl:PDF
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We wniosku legislacyjnym zaproponowano dwa szczegółowe środki strukturalne, 
umożliwiające rozwiązanie podstawowego problemu niedostatecznej konkurencji na rynku 
usług roamingowych w UE. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje to nowe, 
innowacyjne podejście, dostrzega jednak możliwe usprawnienia w zakresie zaproponowanych 
środków wykonawczych.

a) Hurtowy dostęp do celów świadczenia usług roamingu

Należy ułatwić wejście na rynek usług roamingu operatorom alternatywnym, którzy nie 
dysponują własną siecią (np. wirtualnym operatorom sieci komórkowej – MVNO), poprzez 
obowiązek udzielenia im dostępu do swoich sieci przez operatorów sieci w innych państwach 
członkowskich po uregulowanych stawkach hurtowych (tzw. „hurtowy dostęp do celów 
świadczenia usług roamingu”). Powinno to zwiększyć konkurencję między operatorami na 
rynku usług roamingowych, a zarazem stworzyć więcej zachęt do oferowania klientom 
atrakcyjniejszych cen i usług.

Aby zagwarantować jednakowy dostęp do poziomu hurtowego wszystkim operatorom 
alternatywnym, zdaniem sprawozdawczyni należy uzupełnić środek gwarantujący dostęp 
o obowiązek niedyskryminacji. Dzięki temu ten środek byłby zgodny z postanowieniami 
dyrektywy o dostępie1 z 2002 r. Obowiązek zapewnienia dostępu może przynieść pożądany 
efekt jedynie wówczas, gdy operatorzy sieci będą zobowiązani do jednakowego traktowania 
zainteresowania ze strony wszystkich operatorów alternatywnych.

b) Odrębna sprzedaż usług roamingu

Drugi środek strukturalny dotyczy poziomu użytkownika końcowego: w przyszłości 
użytkownicy powinni mieć możliwość zakupu usługi roamingu również od innego operatora 
niż ich dostawca usług krajowych. W ten sposób użytkownicy mogliby z konkurencyjnym 
operatorem zawrzeć korzystniejszą umowę o świadczenie usługi roamingu, odrębną od 
umowy o świadczenie krajowych usług łączności ruchomej (tzw. „odrębna sprzedaż usług 
roamingu”).

Zdaniem sprawozdawczyni ten środek rozdzielający jest zasadniczo korzystny. Wątpliwości 
pojawiają się w zakresie tego, w jakim stopniu już w rozporządzeniu należy regulować 
kwestie technicznej realizacji. Sprawozdawczyni uważa, że wobec obecnego gwałtownego 
rozwoju technologii na forum Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) należy w ścisłej współpracy z Komisją zdefiniować profil roamingu w UE. 
W rozporządzeniu w sprawie roamingu należy określić jedynie zasady, z którymi zgodne 
powinno być przyszłe rozwiązanie techniczne (np. zachowanie numeru telefonicznego).

2. Progi cenowe

Do czasu osiągnięcia pełnej efektywności środków strukturalnych i wprowadzenia dzięki 
konkurencji korzystniejszych cen dla użytkowników końcowych, we wniosku legislacyjnym
przewiduje się stopniowe obniżanie obowiązujących progów cenowych na poziomie 

                                               
1 Dyrektywa 2002/19/WE, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0019:PL:PDF
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hurtowym i użytkownika końcowego w odniesieniu do usług połączeń głosowych 
i wiadomości SMS, a także – po raz pierwszy – ustanowienie progu cenowego na poziomie 
użytkowników końcowych w odniesieniu do usług ruchomej transmisji danych. Komisja 
proponuje, aby od lipca 2014 r. użytkownicy płacili za usługi roamingu za granicą 
maksymalnie 24 eurocenty za minutę wychodzącego połączenia głosowego, 10 eurocentów za 
minutę przychodzącego połączenia głosowego, 10 eurocentów za wysłanie wiadomości SMS 
oraz 50 eurocentów za megabajt w procesie pobierania danych i przeglądania stron 
internetowych.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje możliwość uregulowania po raz pierwszy 
w całej UE progu cenowego na poziomie użytkownika końcowego z tytułu usługi roamingu 
transmisji danych. W 2009 r. odnotowano wzrost usług roamingu transmisji danych o ponad 
40%1. Wobec rozpowszechniania się smartfonów i innych urządzeń przenośnych ta tendencja 
może się utrzymać. Z tego względu pilnie należy uregulować kwestię opłat za pobieranie 
danych za granicą.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że zaproponowane przez Komisję progi cenowe nie są 
dostatecznie ambitne. Niezależne analizy pokazują, że faktyczne koszty ponoszone przez 
operatorów z tytułu świadczenia usługi roamingu są w Europie przeciętnie o wiele niższe od 
zaproponowanych progów cenowych na poziomie hurtowym2. Zdaniem sprawozdawczyni 
drastycznie zawyżone są zwłaszcza zaproponowane opłaty na poziomie użytkownika 
końcowego za usługę roamingu transmisji danych. Nie da się uzasadnić marż w wysokości 
cztero- czy pięciokrotności ceny hurtowej.

Z tego względu sprawozdawczyni popiera niższe progi cenowe zarówno na poziomie 
hurtowym, jak i użytkownika końcowego w odniesieniu do usług roamingu w zakresie 
połączeń głosowych, przesyłania wiadomości SMS, a przede wszystkim transmisji danych. 
Jednocześnie zwraca jednak uwagę na potrzebę zapewnienia operatorom odpowiedniej marży 
zysku, stanowiącej rekompensatę za prowadzone przez nich inwestycję w rozbudowę sieci.

3. Środki zwiększające przejrzystość i ochronę konsumentów

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie roamingu zawiera szereg przepisów dotyczących 
przejrzystości, które przyczyniły się do odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów. 
Oprócz informowania o obowiązującej taryfie za usługi roamingu w zakresie połączeń 
głosowych, wiadomości SMS oraz transmisji danych przy łączeniu się z siecią łączności 
ruchomej operatora zagranicznego, wprowadzono na przykład blokadę, aby po osiągnięciu 
określonego progu kosztów z tytułu korzystania z usług ruchomego dostępu do Internetu 
użytkownik musiał deklarować, czy nadal chce korzystać z usługi roamingu w zakresie 
transmisji danych.

Oprócz wprowadzenia nowych środków strukturalnych zdaniem sprawozdawczyni konieczne 
jest ustanowienie również dalszych wymogów w zakresie przejrzystości. W pierwszej 
                                               
1 Komisja Europejska, „Sprawozdanie okresowe na temat sytuacji na rynku usług roamingowych w Unii 
Europejskiej”, czerwiec 2010 r., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:pl:PDF
2 BEREC, „MTR Benchmark snapshot”, styczeń/lipiec 2011 r., http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf i
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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kolejności potrzebne są łatwiejsze do zrozumienia informacje odnośnie do nowych 
możliwości i taryf, związanych z pojawieniem się możliwości korzystania z alternatywnego 
operatora. Sprawozdawczyni uważa, że przyszłe umowy o świadczenie usług roamingu 
powinny być opracowane i uporządkowane w sposób przejrzysty i nieskomplikowany.

W odniesieniu do ostrzeżenia przed szokująco wysokimi rachunkami w sprawozdaniu 
przewiduje się zastosowanie ich również w przypadku korzystania z usług poza UE. Ponadto 
w przyszłości takie ostrzeżenie powinno zawierać nie tylko informację o kosztach roamingu 
w zakresie transmisji danych, ale również opłat za usługi połączeń głosowych i wysyłania 
wiadomości SMS. Co więcej, z tego typu ostrzeżeń powinni móc korzystać nie tylko klienci 
usług przedpłaconych, ale również abonamentowych.


