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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek ułatwia świadczenie transgranicznych usług łączności umożliwiając dostawcom 
oferowanie usług na terenie całej Unii w oparciu o jednolite zezwolenie unijne, a zatem przy 
minimum utrudnień administracyjnych.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, którego celem jest ułatwienie 
harmonizacji praw użytkowników końcowych (odnoszących się do otwartego dostępu do 
internetu), a także działania na rzecz harmonizacji publikowania przez dostawców informacji 
o oferowanych przez nich usługach łączności elektronicznej oraz umieszczania takich 
informacji w umowach, jak również warunki zmiany operatora oraz opłat odnoszących się do 
usług roamingu.

Zdaniem sprawozdawcy ochrona prawa poufności łączności, ochrona prywatności i danych 
osobowych to kluczowy element budowania zaufania konsumenta w łączność elektroniczną w 
UE, a także jej pomyślności. Użytkownicy końcowi muszą być pewni, że praw tych będzie 
się przestrzegać w każdym przypadku korzystania przez nich z usług i sieci łączności 
elektronicznej oraz że wszelka ingerencja w te prawa jest proporcjonalna i niezbędna, aby 
osiągnąć jasno określony, zgodny z prawem cel.

Zatem w niniejszej opinii skupiono się na tych aspektach wniosku, które mogą wywrzeć 
wpływ na prawo do prywatności oraz ochronę danych osobowych, a także poufność 
łączności.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje włączenie do rozporządzenia zasady neutralności 
sieci, dlatego też podkreśla, że wszelkie środki dozwolone na mocy niniejszego wniosku, 
które ingerują w ochronę danych i prawa do prywatności użytkownika końcowego, powinny 
podlegać ograniczeniom wynikającym z zasady przejrzystości, ścisłej proporcjonalności oraz 
konieczności.

Zaproponowane poprawki mają na celu zagwarantowanie poufności łączności, ochrony 
prywatności oraz danych osobowych w celu zbudowania zaufania konsumenta.
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(36) W kontekście stopniowego 
przechodzenia do sieci typu „all IP” brak 
produktów łączności bazujących na 
protokole IP dla różnych klas usług o 
określonej jakości w ramach zamkniętych 
sieci łączności wykorzystujących protokół 
internetowy ze ścisłą kontrolą dostępu 
mógłby utrudniać rozwój usług, których 
odpowiednie funkcjonowanie zależy od tej 
określonej jakości. Konieczne jest zatem 
zapewnienie zharmonizowanego podejścia
do opracowywania i udostępniania tych 
usług, w tym środków zabezpieczających 
służących zagwarantowaniu, aby 
podwyższona jakość nie była 
funkcjonalnie identyczna ani nie 
wywierała szkodliwego wpływu pod 
względem działania, przystępności 
cenowej lub jakości usług dostępu do 
internetu ani też nie osłabiała 
konkurencji, innowacyjności lub 
neutralności sieci.
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elektronicznej możliwości realizowania 
dostaw wzajemnych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(45) Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
internet stał się otwartą platformą 
innowacji o niskich barierach dostępu dla 
użytkowników końcowych, dostawców 
treści i aplikacji oraz dostawców usług 
internetowych. Głównym motorem 
bezprecedensowej innowacyjności 
i działalności gospodarczej w dobie 
cyfrowej jest równe traktowanie całego 
ruchu internetowego, bez dyskryminacji, 
ograniczeń lub ingerencji, niezależnie od 
nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, 
urządzenia, usługi lub aplikacji, zgodnie z 
zasadą neutralności sieci. Obowiązujące 
ramy regulacyjne mają na celu ułatwienie 
użytkownikom końcowym dostępu do 
informacji oraz ich rozpowszechniania, a 
także korzystania z dowolnych aplikacji i 
usług. Zdolność tę najlepiej zapewnia się, 
gdy dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności jednakowo traktują wszystkie 
rodzaje ruchu. Niemniej jednak 
sprawozdanie Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) na temat praktyk zarządzania 
ruchem, opublikowane w maju 2012 r., 
oraz zlecone przez Agencję Wykonawczą 
ds. Zdrowia i Konsumentów badanie 
dotyczące funkcjonowania rynku dostępu 
do internetu i usług internetowych w Unii 
Europejskiej z perspektywy konsumenta, 
opublikowane w grudniu 2012 r., wykazały 
ostatnio, że znacząca liczba użytkowników 
końcowych spotyka się z praktykami 
zarządzania ruchem, które blokują lub 
spowalniają niektóre aplikacje. Tendencje 
te potwierdzają potrzebę zapisania zasady 
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neutralności sieci w prawie na poziomie 
Unii w celu utrzymania otwartego internetu 
i zapobieżenia rozdrobnieniu jednolitego 
rynku będącemu wynikiem środków 
przyjmowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie. W istocie, jak 
zauważono w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. 
w sprawie otwartego internetu i 
neutralności sieci w Europie (2011/2866), 
otwarty charakter internetu stał się 
główną siłą napędową konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego, rozwoju 
społecznego i innowacji, które 
doprowadziły do spektakularnego rozwoju 
oprogramowania, treści i usług online, 
a co za tym idzie do poszerzenia oferty 
dostępnych treści i usług i zwiększenia 
popytu na nie, oraz sprawił, że internet 
w szczególnie istotny sposób przyczynia się 
do przyspieszenia swobodnej wymiany 
wiedzy, pomysłów i informacji, w tym 
w krajach o ograniczonym dostępie do 
niezależnych mediów;

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(46) Swoboda użytkowników końcowych 
w zakresie dostępu do informacji i treści 
zgodnych z prawem oraz w zakresie ich 
rozpowszechniania, a także swoboda 
korzystania z dowolnych aplikacji i usług, 
podlega przepisom unijnym i zgodnym z 
nimi przepisom krajowym. Niniejsze 
rozporządzenie określa limity dla 
wszelkich ograniczeń tej swobody, jakie 
dostawcy łączności elektronicznej mogą 
wprowadzać dla obywateli, lecz pozostaje 
bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych, w tym dla przepisów 
dotyczących praw autorskich oraz 
dyrektywy 2000/31/WE o handlu 
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dyrektywy 2000/31/WE. elektronicznym oraz art. 13 dyrektywy 
95/46/WE, a także art. 15 dyrektywy 
2002/58/WE, które definiują ograniczenia 
środków zarządzania ruchem z punktu 
widzenia ochrony danych i prywatności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(47) W otwartym internecie dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności nie 
powinni blokować, spowalniać, ograniczać 
jakości ani dyskryminować konkretnych 
treści, aplikacji lub usług, ani ich 
poszczególnych klas, z wyjątkiem 
ograniczonej liczby rozsądnych z punktu 
widzenia technicznego, jasno 
zdefiniowanych i nieumotywowanych 
komercyjnie środków zarządzania ruchem.
Środki te powinny być przejrzyste,
absolutnie niezbędne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Łagodzenie skutków 
przeciążenia sieci należy uznać za 
rozsądny środek, pod warunkiem że 
przeciążenie sieci występuje jedynie 
przejściowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(50) Ponadto istnieje zapotrzebowanie ze 
strony dostawców treści, aplikacji i usług 
na świadczenie usług przesyłowych 
opartych na elastycznych parametrach 
jakości, obejmujących np. niższy priorytet 
dla ruchu, który nie jest wrażliwy na 
opóźnienia czasowe. Zapewnienie 
dostawcom treści, aplikacji i usług 
możliwości negocjowania takich 
elastycznych poziomów jakości usług z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności mogłoby służyć wspieraniu
świadczenia specjalistycznych usług i 
oczekuje się, że będzie odgrywać 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. Nie powinno to jednak 
wpływać negatywnie na rozwój internetu 
ani na zasadę neutralności sieci. 
Dostawcy treści, aplikacji i usług oraz 
dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności powinni zatem mieć swobodę 
zawierania umów o świadczenie 
specjalistycznych usług o określonych 
poziomach jakości usług, o ile parametry 
takiej jakości są niezbędne pod względem 
technicznym do funkcjonalności usługi a
takie umowy nie wpływają negatywnie na
jakość usług dostępu do internetu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Krajowe organy regulacyjne 
odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 
użytkownikom końcowym rzeczywistej 

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Przetwarzanie danych osobowych, o 
którym mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającym środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności
elektronicznej, i mającym na celu 
zapewnienie łączności na całym 
kontynencie powinno być zgodne z 
dyrektywą 95/46 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych1a, 
która reguluje przetwarzanie danych 
osobowych w państwach członkowskich 
odbywające się w oparciu o to 
rozporządzenie i pod nadzorem 
właściwych organów państw 
członkowskich, w szczególności 
niezależnych organów publicznych 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie, a także z dyrektywą 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej1b.

________________
1aDyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 
23.11.1995, s. 31).
1bDyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. 
L 201 z 31.7.2002, s. 37).
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58b) Przetwarzanie danych osobowych, o 
którym mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającym środki dotyczące 
europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej i mającym na celu 
zapewnienie łączności na całym 
kontynencie powinno odbywać się zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.1a

__________________
1aDz. U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80a) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 
z zasadami i przepisami prawodawstwa 
UE dotyczącego ochrony danych.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnić równe traktowanie całego 
ruchu internetowego, bez dyskryminacji, 
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ograniczeń lub ingerencji, niezależnie od 
nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, 
urządzenia, usługi lub aplikacji;

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE i 
innych obowiązujących przepisów Unii 
dotyczących ochrony danych.

Poprawka 12

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

Poprawka 13

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

12a) „neutralność sieci” oznacza zasadę, 
zgodnie z którą ogół ruchu w internecie 
jest traktowany jednakowo, bez 
dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji, 
niezależnie od nadawcy i odbiorcy, 
rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub 
aplikacji;

Poprawka 14

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, która
działa w ramach zamkniętych sieci 
łączności wykorzystujących protokół 
internetowy ze ścisłą kontrolą dostępu 
oraz która nie jest wprowadzana na rynek 
lub stosowana jako substytut usługi 
dostępu do internetu ani funkcjonalnie 
identyczna z usługami dostępnymi w 
ramach usługi publicznego dostępu do 
internetu;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Krajowy organ regulacyjny państwa 
członkowskiego siedziby dostawcy 
przekazuje krajowym organom 
regulacyjnym zainteresowanych 
przyjmujących państw członkowskich oraz 

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

Urzędowi BEREC informacje otrzymane 
zgodnie z ust. 2 oraz wszelkie zmiany w 
tych informacjach zgodnie z ust. 3 w 
terminie jednego tygodnia od otrzymania 
takich informacji lub zmian. Urząd 
BEREC prowadzi publicznie dostępny 
rejestr zgłoszeń dokonanych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Niezależnie 
od formatu (elektronicznego lub 
papierowego) rejestru wybranego przez 
Urząd BEREC, ten ostatni – prowadząc 
rejestr – powinien stosować odpowiednie 
środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 22 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ponadto zgodnie z art. 12 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 BEREC 
powinien przekazywać dostawcom 
łączności elektronicznej informacje, które 
mogą być rozpowszechniane przez organ 
regulacyjny państwa członkowskiego 
dostawcy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) jest w pełni zgodny z przepisami o 
ochronie danych osobowych, prywatności, 
bezpieczeństwa i integralności sieci oraz 
przejrzystości, zgodnie z prawem Unii;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AD\1020266PL.doc 15/27 PE523.069v03-00

PL

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające jednolite reguły techniczne i 
metodologiczne w zakresie wdrażania 
jednego lub większej liczby europejskich 
produktów dostępu w rozumieniu art. 17 i

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

załącznika I pkt 2 i 3, zgodnie z 
odpowiednimi kryteriami i parametrami 
tam określonymi. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 23

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.

O ile umowy te uwzględniają zasadę 
neutralności sieci i nie wprowadzają 
dyskryminacji w stosunku do treści, 
aplikacji, usługi lub konkretnej klasy,
użytkownicy końcowi mają prawo
zawierać umowy, które różnią się pod 
względem ilości danych i prędkości, pod 
warunkiem, że dobrowolnie i wyraźnie 
wydadzą świadomą zgodę.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Użytkownicy końcowi mają również 
prawo do zawierania z dostawcami 
łączności elektronicznej dla ludności lub 
dostawcami treści, aplikacji i usług umów 
dotyczących świadczenia usług 
specjalistycznych o podwyższonej jakości. 
W przypadku zawierania takich umów 
z dostawcami usług dostępu do internetu 
dostawca dopilnowuje, by podwyższona 
jakość usługi nie odbijała się negatywnie 
na działaniu, przystępności cenowej ani 
jakości usług dostępu do internetu, 
zgodnie z zasadą neutralności sieci.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby umożliwić świadczenie usług
specjalistycznych użytkownikom 
końcowym, dostawcy treści, aplikacji i 
usług oraz dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności mogą 
swobodnie zawierać wzajemne umowy w 
celu przekazywania określonych umownie 
ilości danych lub ruchu w obrębie 
zamkniętych sieci łączności 
elektronicznej, jako usług 
specjalistycznych mających określoną 
jakość świadczenia usługi lub specjalny 
potencjał, które nie są pod względem 
funkcjonalnym identyczne z usługami 
dostępnymi w usłudze publicznego 
dostępu do internetu. Świadczenie 
specjalistycznych usług nie może 
negatywnie wpływać na jakość usług 
dostępu do internetu. W przypadku 
podziału przepustowości między usługi 
dostępu do internetu i usługi 
specjalistyczne dostawca tych usług 
publikuje jasne i jednoznaczne kryteria 
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stanowiące podstawę podziału 
przepustowości sieci.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z zasadą neutralności sieci
dostawcy usług dostępu do internetu nie 
ograniczają praw przewidzianych w ust. 1 
poprzez blokowanie, opóźnianie, obniżanie 
jakości, zmienianie lub dyskryminowanie 
określonych treści, aplikacji lub usług albo 
szczególnych ich rodzajów, z wyjątkiem
niektórych szczególnych przypadków, gdy
absolutnie niezbędne jest stosowanie
rozsądnych środków zarządzania ruchem.
Rozsądne środki zarządzania ruchem są 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, ściśle
proporcjonalne, podlegają jasnym, 
zrozumiałym i dostępnym mechanizmom 
dochodzenia roszczeń i są niezbędne do:

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienia jasnych i konkretnych 
informacji na temat dozwolonych technik 
kontroli łączności;

Uzasadnienie

W art. 23 ust. 5 mowa o rozsądnych środkach zarządzania ruchem, dzięki którym dostawcy 
usług internetowych mogliby dyskryminować, ograniczać, spowalniać lub blokować ruch, 
jednak nie ma w nim informacji na temat technik kontroli łączności leżących u podstaw takich 
środków. W celu zapewnienia użytkownikom końcowym pewności ochrony danych i 
prywatności w odniesieniu do skutków zarządzania ruchem, art. 23 ust. 5 powinien zawierać 
przejrzyste informacje na temat technik kontroli łączności.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapobieżenia przekazywaniu 
niezamówionych informacji do celów 
marketingu bezpośredniego
użytkownikom, którzy wcześniej wyrazili
dobrowolną, świadomą i wyraźną zgodę 
na takie środki ograniczające; zgody takiej 
powinno się udzielać świadomie, w sposób 
konkretny, niedwuznaczny i dobrowolny;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) złagodzenia skutków przejściowego i
wyjątkowego przeciążenia sieci, przede 
wszystkim za pomocą środków 
niezależnych od rodzaju aplikacji, o ile
ogół ruchu jest traktowany jednakowo.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rozsądne zarządzanie ruchem wiąże się z 
przetwarzaniem jedynie tych danych, które 
są niezbędne i proporcjonalne do 
osiągnięcia celów określonych w 
niniejszym ustępie. W związku z tym 
wszystkie techniki filtrowania lub analizy 
danych są zgodne z przepisami unijnymi 
dotyczącymi prywatności i ochrony 
danych. Domyślnie techniki takie powinny 
służyć jedynie do sprawdzania informacji 
w nagłówkach. Przetwarzanie w tych 
celach treści podczas przesyłu jest 
niedozwolone. W żadnym wypadku 
przetwarzaniu nie podlegają dane 
szczególnie chronione określone w art. 8 
ust. 1 dyrektywy 95/46/WE.

Poprawka 32

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.

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 i art. 2 ust. 15
oraz stałą dostępność 
niedyskryminacyjnych usług dostępu do 
internetu zgodnie z zasadą neutralności 
sieci oraz na poziomie jakości 
odpowiadającym postępowi 
technologicznemu i nieograniczanych
przez usługi specjalistyczne. We 
współpracy z innymi właściwymi 
organami krajowymi oraz organami 
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Krajowe organy regulacyjne składają 
coroczne sprawozdanie Komisji i BEREC 
z monitorowania i dokonanych ustaleń.

ochrony danych monitorują one także 
wpływ usług specjalistycznych na 
różnorodność kulturową i innowacje.
Krajowe organy regulacyjne składają 
coroczne sprawozdanie Komisji, BEREC i
ogółowi obywateli z monitorowania i 
dokonanych ustaleń. Monitorowanie jest 
zgodne z zasadą poufności łączności i nie 
wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowe organy regulacyjne 
wprowadzają jasne i zrozumiałe 
mechanizmy powiadamiania 
i dochodzenia roszczeń dla użytkowników 
końcowych, którzy doświadczyli 
dyskryminacji, ograniczeń, ingerencji, 
blokowania lub limitowania w odniesieniu 
do treści, usług lub aplikacji 
internetowych.

Poprawka 34

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. 

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

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Z zastrzeżeniem ofert negocjowanych 
indywidualnie, dostawcy łączności 
elektronicznej dla ludności publikują w 
jasny, zrozumiały i łatwo dostępny sposób
przejrzyste, porównywalne, właściwe i 
aktualne informacje o:

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) jasne i właściwe informacje o 
technikach inspekcji wykorzystywanych w 
środkach zarządzania ruchem, 
wprowadzonych do celów wymienionych 
w art. 23 ust. 5 oraz ich wpływ na prawo 
użytkowników do prywatności i ochrony 
danych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera g 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jeżeli istnieje taki obowiązek zgodnie z 
art. 25 dyrektywy 2002/22/WE, informacje 
o możliwości wyboru przez użytkownika 
końcowego, czy jego dane osobowe mają 
być zamieszczone w spisie abonentów oraz 

g) jeżeli istnieje taki obowiązek zgodnie z 
art. 25 dyrektywy 2002/22/WE, informacje 
o możliwości wyboru przez użytkownika 
końcowego, czy jego dane osobowe mają 
być zamieszczone w spisie abonentów oraz 
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o tym, jakie dane są zamieszczane; o tym, jakie dane są zamieszczane; 
przetwarzanie danych osobowych 
zamieszczone w takim spisie jest zgodne z 
przepisami art. 12 dyrektywy 2002/58/WE;

Uzasadnienie

Artykuł 12 dyrektywy 2002/58/WE przewiduje, że powinno się informować użytkowników 
końcowych o celu danego spisu, a także o wszelkich dalszych możliwościach wykorzystywania 
ich danych osobowych w oparciu o funkcje wyszukiwania dostępne w tym spisie.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) informacje dotyczące działań, o 
których mowa w art. 26 ust. 1 lit. j) oraz 
ich potencjalnego wpływu na prywatność i 
prawa w zakresie ochrony danych 
użytkowników końcowych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom końcowym 
możliwość bezpłatnego otrzymywania 
szczegółowych rachunków.

4. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności oferują użytkownikom końcowym 
możliwość bezpłatnego otrzymywania 
szczegółowych rachunków, pod 
warunkiem, że przestrzegane będzie prawo 
do prywatności użytkowników łączących 
się i abonentów, z którymi wykonywane 
jest połączenie.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 6a

Zniesienie detalicznych opłat 
roamingowych

Z dniem 1 lipca 2015 r. dostawcy usług 
roamingu nie będą nakładać na 
użytkowników roamingu wykonujących 
lub odbierających połączenia w roamingu 
regulowanym, wysyłających wiadomości 
SMS, MMS w roamingu regulowanym 
lub korzystających z usług przesyłu 
danych w roamingu regulowanym, 
jakichkolwiek dodatkowych opłat w 
porównaniu z opłatami za usługi łączności 
ruchomej na poziomie krajowym lub 
jakichkolwiek opłat ogólnych, aby 
umożliwić korzystanie za granicą z 
urządzeń lub usług końcowych.

Uzasadnienie

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

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 531/2012
Artykuł 7 – ustępy 1 i 2
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Tekst obowiązujący Poprawka

4b) art. 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

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

„1. Średnia opłata hurtowa, którą operator 
sieci odwiedzanej może pobrać od 
dostawcy usług roamingu klienta za 
zrealizowanie połączenia w roamingu 
regulowanym zainicjowanego w sieci 
odwiedzanej, obejmująca między innymi 
koszty zainicjowania, tranzytu i 
zakończenia połączenia, nie przekracza
limitów określonych w ust. 2.

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

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

MINIMALNE PARAMETRY 
EUROPEJSKICH PRODUKTÓW 
ŁĄCZNOŚCI o zapewnionej JAKOŚCI 
USŁUG (ASQ)

skreślony

Elementy sieci i powiązane informacje.

– Opis produktu łączności, który ma być 
oferowany za pośrednictwem sieci 
stacjonarnej, w tym charakterystyka 
techniczna i wszelkie przyjęte właściwe 
normy.

Funkcje sieci:

– umowa o łączność gwarantująca jakość 
usług od początku do końca sieci (ang. 
end-to-end) w oparciu o wspólne 
określone parametry umożliwiające co 
najmniej następujące kategorie usług:

– połączenia głosowe i wideo;

– transmisję treści audiowizualnych; oraz

– aplikacje krytyczne z punktu widzenia 
danych.
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