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(17) Aby uniknąć negatywnego wpływu 
świadczenia takich innych usług na dostępność 
lub ogólną jakość usługi dostępu do internetu 
dla użytkowników końcowych, należy 
zapewnić odpowiednią przepustowość. 
Dostawcy łączności elektronicznej dla 
ludności, w tym dostawcy usług dostępu do 
internetu, powinni zatem oferować takie inne 
usługi lub zawierać odpowiednie umowy 
z dostawcami treści, aplikacji lub usług 
ułatwiające świadczenie takich innych usług, 
wyłącznie w przypadku gdy przepustowość 
sieci jest wystarczająca do świadczenia tych 
usług oprócz ewentualnie świadczonych usług 
dostępu do internetu. Nie powinno mieć 
miejsca obchodzenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia dotyczących zagwarantowania 
dostępu do otwartego internetu przy pomocy 
innych usług dostępnych lub oferowanych jako 
substytut usług dostępu do internetu. Jednakże 
z samego faktu, że usługi korporacyjne, takie 
jak wirtualne sieci prywatne, mogłyby również 
pozwalać na dostęp do internetu, nie wynika, 
że należy je traktować jako substytutu usług 
dostępu do internetu, o ile zapewnianie takiego 
dostępu do internetu przez dostawcę łączności 
elektronicznej dla ludności jest zgodne z art. 3 
ust. 1-4 niniejszego rozporządzenia 
i w związku z tym nie może być uznane za 
obchodzenie tych przepisów. Świadczenie 
takich usług innych niż usługi dostępu do 
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internetu nie powinno odbywać się ze szkodą 
dla dostępności i ogólnej jakości usług dostępu 
do internetu dla użytkowników końcowych. 
Wielkość transmisji danych w sieciach 
ruchomych w danej komórce radiowej jest 
trudniejsza do przewidzenia ze względu na 
zmienną liczbę aktywnych użytkowników 
końcowych i w związku z tym 
w nieprzewidywalnych okolicznościach 
mogłoby to mieć to wpływ na jakość usługi 
dostępu do internetu dla użytkowników 
końcowych. W sieciach ruchomych nie należy 
uznawać, że obniżona jest ogólna jakość usług 
dostępu do internetu dla użytkowników 
końcowych, w przypadku gdy skumulowany 
negatywny wpływ usług innych niż usługi 
dostępu do internetu jest nieunikniony, 
minimalny i krótkotrwały. Krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, aby dostawcy 
łączności elektronicznej dla ludności spełniali 
ten wymóg. W związku z tym krajowe organy 
regulacyjne powinny oceniać wpływ na 
dostępność i ogólną jakość usług dostępu do 
internetu, analizując między innymi parametry 
jakości usługi (takie jak opóźnienie, wahania 
opóźnienia, utrata pakietów), poziomy i skutki 
przeciążenia sieci, rzeczywistą a deklarowaną 
prędkość, wykonanie usług dostępu do 
internetu w porównaniu z usługami innymi niż 
usługi dostępu do internetu, oraz jakość 
postrzeganą przez użytkowników końcowych.
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opóźnienia, utrata pakietów), poziomy i skutki 
przeciążenia sieci, rzeczywistą a deklarowaną 
prędkość, wykonanie usług dostępu do 
internetu w porównaniu z usługami innymi niż 
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Uzasadnienie

Poprawka ta przywraca stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania (zob. art. 2 ust. 15, art. 
23 ust. 5 i art. 24 ust. 1).


