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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiego jednolitego rynku łączności 
elektronicznej stanowi zakończenie dekady interwencji ustawodawczych Unii Europejskiej 
mających na celu umożliwienie konsumentom i przedsiębiorstwom dostępu do usług 
łączności elektronicznej bez ograniczeń i po przystępnej cenie. W Unii Europejskiej 
występuje podział na 28 odrębnych krajowych rynków, które różnią się w zakresie 
wydawania zezwoleń, warunków regulacyjnych, przydzielania częstotliwości i ochrony 
konsumentów. Skutek tego rozdrobnienia jest negatywny. W szczególności stanowi ono 
przeszkodę w świadczeniu usług transgranicznych, powoduje wysokie ceny połączeń między 
państwami członkowskimi Unii i niepełne wykorzystanie istniejących sieci. Obecna sytuacja 
jest również zła dla konkurencyjności i zatrudnienia, zwłaszcza w sektorach, w których 
poprawa konkurencyjności zależy na łączności i dostaw zintegrowanych usług, takich jak 
logistyka, usługi bankowe, transport, energia, sprzedaż detaliczna, zdrowie itd.

Komisja Rozwoju Regionalnego pozytywnie ocenia wpływ wniosku dotyczącego 
rozporządzenia na rozwój regionów transgranicznych i na wzmocnienie współpracy obszarów 
transgranicznych.

Komisja Rozwoju Regionalnego podkreśla, iż europejskie fundusze strukturalne odgrywają 
już główną rolę w finansowaniu europejskiej agendy cyfrowej. W tym kontekście komisja 
pozytywnie ocenia wpływ wniosku dotyczącego rozporządzenia na wspieranie inwestycji 
publicznych w środowisku cyfrowym.

Wraz z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia stanowiącego przedmiot niniejszej opinii 
Komisja przyjmuje zalecenie, które między innymi będzie miało na celu „poprawienie 
otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe”. Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca 
się z prośbą o zwiększenie zakresu tego zalecenia, aby wspomóc rozwój powszechnego 
zasięgu cyfrowego na całym obszarze europejskim, w tym w regionach oddalonych i na 
wyspach.

POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Korzystne warunki w zakresie 
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przyjmowania i odbierania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w regionach stanowią istotny, a nawet 
decydujący czynnik, ponieważ poziom 
regionalny jest poziomem 
uprzywilejowanym dla rozwoju 
zapotrzebowania na technologie 
informacyjno-komunikacyjne, jak to 
podkreślono w studium sporządzonym 
przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki 
Wewnętrznej Unii Europejskiej 
Parlamentu Europejskiego, Departament 
B – Dyrekcję ds. Polityki Strukturalnej 
i Polityki Spójności pt. „Internet, agenda 
cyfrowa i rozwój gospodarczy regionów 
europejskich” (studium), opublikowanym 
w 2013 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W celu urzeczywistnienia jednolitego 
europejskiego rynku łączności 
elektronicznej oraz wzmocnienia 
spójności terytorialnej i społecznej 
konieczne jest zatem, aby priorytet 
inwestycyjny 2a wymieniony w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady1a został 
zrealizowany zarówno w celu poprawy 
dostępu szerokopasmowego i rozbudowy 
ultraszybkich sieci, jak i wspierania 
wdrażania nowych technologii i sieci w 
gospodarce cyfrowej, oraz aby umożliwić 
wszystkim europejskim regionom 
inwestycje w te dziedziny, co reguluje 
również art. 4 tego samego 
rozporządzenia.

__________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczegółowych 
szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 (Dz.U. L 347, z 20.12.2013, 
s. 289).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Inwestycje w infrastrukturę nowej 
generacji niezbędne do tego, by obywatele
Unii mogli korzystać z nowych 
nowatorskich usług, nie powinny 
ograniczać się do obszarów położonych 
centralnie lub obszarów o dużej gęstości 
zaludnienia, gdzie przyniosą zyski w 
krótkim czasie. Muszą one także 
obejmować jednocześnie regiony 
peryferyjne i najbardziej oddalone, mniej 
zaludnione i mniej rozwinięte, aby nie 
pogłębiać dodatkowo ich zapóźnienia w 
rozwoju.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Poziom regionalny jest właściwy do 
wskazania możliwości oferowanych przez 
społeczeństwo informacyjne 
i prowadzenia programów pobudzających 
jego rozwój, jak zostało to opisane we 
wspomnianym studium. To studium 
pokazuje również, że interakcja pomiędzy 
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różnymi poziomami zarządzania ma 
ogromny potencjał dotyczący wzrostu 
gospodarczego. Podejścia odgórne 
i oddolne powinny być łącznie albo 
przynajmniej równolegle rozwijane, aby 
osiągnąć cel utworzenia jednolitego rynku
cyfrowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej w 
Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, a 
w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
wypełniła tego zobowiązania w terminie 

(17) Widmo radiowe jest dobrem 
publicznym i kluczowym zasobem dla 
rynku wewnętrznego w zakresie łączności 
ruchomej, bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej i łączności satelitarnej w 
Unii. Rozwój bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do 
realizacji Europejskiej agendy cyfrowej,
a w szczególności do realizacji celu 
polegającego na zapewnieniu wszystkim 
obywatelom Unii, bez względu na ich 
miejsce zamieszkania, dostępu do łączy 
szerokopasmowych o przepustowości 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s do 2020 
r. oraz na zapewnieniu w Unii łączy 
szerokopasmowych o jak najwyższej 
szybkości i przepustowości. Niemniej 
jednak, jeśli chodzi o wprowadzanie i 
wykorzystanie bezprzewodowych 
technologii szerokopasmowych najnowszej 
generacji niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów politycznych, Unia pozostaje w tyle 
za innymi dużymi regionami świata –
Ameryką Północną, Afryką i niektórymi 
częściami Azji. Fragmentaryczna 
procedura udzielania zezwoleń i 
udostępniania pasma 800 MHz na potrzeby 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej, w ramach której ponad 
połowa państw członkowskich wystąpiła o 
odstępstwo lub w inny sposób nie 
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określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

wypełniła tego zobowiązania w terminie 
określonym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w 
sprawie programu dotyczącego polityki w 
zakresie widma radiowego (RSPP), 
potwierdza pilną potrzebę działania jeszcze 
w trakcie obowiązywania aktualnego 
RSPP. Działania Unii mające na celu 
harmonizację warunków dostępności 
widma radiowego oraz umożliwienie jego 
skutecznego wykorzystania do celów 
bezprzewodowej łączności 
szerokopasmowej zgodnie z decyzją 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady okazały się niewystarczające do 
rozwiązania tego problemu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy także zapewnić większe 
bezpieczeństwo danych użytkowników 
końcowych, którzy korzystają z punktów 
dostępu RLAN, aby zwiększyć zaufanie 
konsumentów, a w konsekwencji 
umożliwić rozwój bezprzewodowej 
infrastruktury łączności 
szerokopasmowej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 

(43) Zakończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku łączności elektronicznej 
wymaga również usunięcia barier w 
dostępie użytkowników końcowych do 
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usług łączności elektronicznej w całej Unii.
Władze publiczne nie powinny zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług.
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie powinni odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania.
Zróżnicowanie powinno być jednak 
możliwe na podstawie obiektywnie 
uzasadnionych różnic w kosztach, stopniu 
ryzyka i warunkach rynkowych, takich jak 
np. zmiany popytu i polityka cenowa 
konkurentów.

usług łączności elektronicznej w całej Unii.
Władze publiczne nie mogą zatem 
zwiększać ani utrzymywać barier dla 
transgranicznej sprzedaży takich usług.
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą odmawiać ani 
ograniczać użytkownikom końcowym 
dostępu, a także nie powinni 
dyskryminować odbiorców końcowych ze 
względu na ich obywatelstwo lub państwo 
członkowskie zamieszkania.
Zróżnicowanie powinno być jednak 
możliwe na podstawie obiektywnie 
uzasadnionych różnic w kosztach, stopniu 
ryzyka i warunkach rynkowych, takich jak 
np. zmiany popytu i polityka cenowa 
konkurentów, zapewniając dostęp w całej 
Unii, również w regionach rzadziej 
zaludnionych, oddalonych lub mniej 
rozwiniętych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Kryteria oddalenia, charakteru 
wyspiarskiego, niskiej gęstości 
zaludnienia, niewielkiego popytu ze strony 
konsumentów oraz istnienia mniejszych 
obszarów roamingowych wewnątrz kraju, 
jakie charakteryzuje niektóre regiony 
europejskie, w szczególności regiony 
najbardziej oddalone, nie mogą zostać 
uznane za obiektywne kryteria 
pozwalające uzasadnić stosowanie 
wyższych cen przez dostawców stałych lub 
mobilnych usług łączności elektronicznej.

Uzasadnienie 

Europejski rynek łączności elektronicznej, którego stworzeniu służy omawiane 
rozporządzenie, musi umożliwić wszystkim konsumentom w Unii Europejskiej korzystanie z 
identycznych cen i z wolnego od dyskryminacji dostępu do usług łączności elektronicznej. 
Dlatego też oddalenie, charakter wyspiarski, niska gęstość zaludnienia, niewielki popyt ze 
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strony konsumentów oraz fakt istnienia mniejszych obszarów roamingowych wewnątrz kraju 
nie powinny powodować stosowania wyższych cen.  

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(49) Istnieje również zapotrzebowanie 
wśród użytkowników końcowych na usługi 
i aplikacje wymagające podwyższonej 
zapewnionej jakości usług, oferowane 
przez dostawców łączności elektronicznej 
dla ludności lub dostawców usług, 
aplikacji lub treści. Usługi takie mogą 
obejmować m.in. nadawanie sygnału 
telewizyjnego za pośrednictwem protokołu 
internetowego (IP-TV), wideokonferencje i 
niektóre zastosowania w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Użytkownicy końcowi 
powinni zatem mieć swobodę zawierania 
umów o świadczenie specjalistycznych 
usług o podwyższonym poziomie jakości z 
dostawcami łączności elektronicznej dla 
ludności lub dostawcami treści, aplikacji 
lub usług. Świadczenie takich 
specjalistycznych usług nie może 
negatywnie wpływać na ogólną jakość 
dostępu do internetu. Ponadto środki 
zarządzania ruchem nie powinny być 
stosowane w sposób umożliwiający 
dyskryminację usług specjalistycznych 
konkurujących z usługami oferowanymi 
przez dostawcę dostępu do internetu 
bezpośrednio lub w porozumieniu z 
innymi przedsiębiorstwami, jeśli nie 
istnieje obiektywne uzasadnienie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) państwa członkowskie i ograny 
publiczne czuwają nad zapewnieniem 
braku dyskryminacji w stosowaniu cen, 
korzystaniu z publicznych sieci łączności 
elektronicznej oraz dostępie obywateli do 
usług łączności elektronicznej na całym 
obszarze Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwiać inwestycje i innowacje w nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę o 
wysokiej wydajności, która obejmuje 

c) ułatwiać inwestycje i innowacje w nową 
i zmodernizowaną infrastrukturę o 
wysokiej wydajności, która obejmuje 
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zasięgiem całą Unię i która może 
zaspokoić nieustannie ewoluujące 
zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych;

zasięgiem całą Unię i która może 
zaspokoić nieustannie ewoluujące 
zapotrzebowanie użytkowników 
końcowych, szczególnie w regionach o 
niższej gęstości zaludnienia, regionach 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż wyrażenie „obiektywnie uzasadnione” jest 
mało precyzyjne, a przez to umożliwia dostawcom łączności elektronicznej dla ludności 
wdrożenie wymagań lub dyskryminujących warunków dostępu, czemu ten artykuł właśnie ma 
zapobiec.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności nie mogą stosować wyższych 
taryf w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych zakańczanych w innym 
państwie członkowskim:

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż wyrażenie „obiektywnie uzasadnione” jest 
mało precyzyjne, a przez to umożliwia dostawcom łączności elektronicznej dla ludności 
wdrożenie wymagań lub dyskryminujących warunków dostępu, czemu ten artykuł właśnie ma 
zapobiec.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż wniosek dotyczący rozporządzenia musi 
w jednolity sposób i na całym terytorium zapobiec przeciążeniu sieci poprzez świadczenie 
specjalistycznych usług. 

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie usług specjalistycznych nie 
może w żaden sposób prowadzić do 
obniżenia jakości dostępu do internetu, w 
szczególności w regionach najbardziej 
oddalonych i położonych na północy słabo 
zaludnionych terenach, gdzie dostępu do 
internetu i jego jakość są często 
ograniczone.

Uzasadnienie

Siły rynkowe często nie biorą odpowiedzialności za dostarczenie dostępu do internetu 
szerokopasmowego na oddalonych i słabo zaludnionych obszarach. Na takich obszarach 
dostęp do internetu ma szczególne znaczenie z powodu konieczności kompensowania dużych 
odległości geograficznych. Dostęp do szerokopasmowego internetu jest kluczowy w regionach 
najbardziej wysuniętych na północ, gdzie turystyka dwudziestokrotnie zwiększa zaludnienie w 
niektórych okresach roku.
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