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Europejski jednolity rynek telekomunikacyjny
Wniosek w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego zatytułowany „Łączność na całym
kontynencie” przedłożony we wrześniu 2013 r. przez Komisję Europejską miał na celu
wyeliminowanie istniejących utrudnień uniemożliwiających rozwój jednolitego rynku cyfrowego.
Poczyniono postępy w odniesieniu do dwóch elementów wniosku – zniesienie opłat roamingowych
oraz ogólnounijne przepisy w sprawie neutralności sieci – a tekst kompromisowy uzgodniony w
trakcie rozmów trójstronnych dotyczących tych kwestii zostanie poddany pod głosowanie podczas
3. sesji plenarnej w październiku.

Podejście stopniowe i aktualna sytuacja
We wrześniu 2013 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie rozporządzenia mającego na celu ukończenie
tworzenia europejskiego jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Wniosek obejmował szeroki wachlarz
przepisów dotyczących ustanowienia jednolitego unijnego zezwolenia dla międzynarodowych
usługodawców, koordynacji przydziału widma, harmonizacji dostępu do produktów niezbędnych do
zapewnienia łączności elektronicznej, harmonizacji przepisów zapewniających otwarty dostęp do internetu, a
także ochronę użytkownika końcowego, zniesienie opłat roamingowych oraz zmiany w zarządzaniu Organem
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Wszystkie te środki miały na celu zapewnienie
obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do usług łączności elektronicznej na terenie całej Unii
Europejskiej, bez ograniczeń transgranicznych lub nieuzasadnionych dodatkowych kosztów.
W czerwcu 2015 r. podczas rozmów trójstronnych Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły
porozumienie w sprawie podejścia częściowego, uzgadniając jedynie dwie kwestie poruszane w pierwotnym
wniosku: opłaty roamingowe i neutralność sieci. Większość pozostałych aspektów początkowego wniosku
zostanie rozpatrzona w ramach przeglądu unijnych przepisów dotyczących łączności elektronicznej w 2016 r.
W dniu 3 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie wniosku w pierwszym
czytaniu w oparciu o sprawozdanie sporządzone przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(sprawozdawczyni: Pilar del Castillo, PPE, Hiszpania). W dniu 1 października Rada zatwierdziła swoje
stanowisko w pierwszym czytaniu, które Komisja przyjęła z zadowoleniem. W dniu 13 października komisja
ITRE przegłosowała zalecenie dla Parlamentu Europejskiego, aby PE przyjął je w drugim czytaniu –
głosowanie w tej kwestii włączono do porządku obrad 3. sesji plenarnej w październiku.

Zniesienie opłat roamingowych od połowy 2017 r.
Roaming to praktyka nakładania dodatkowych opłat za wykonywanie i odbieranie połączeń w telefonii
komórkowej, przesyłanie lub odbieranie danych bądź korzystanie z dostępu do innych usług w trakcie
podróży poza obszar geograficzny sieci macierzystej, przy wykorzystaniu sieci kraju odwiedzanego. Na
przestrzeni 10 lat, dzięki trzem unijnym rozporządzeniom, opłaty roamingowe w UE uległy znacznej obniżce
(opłaty roamingowe za transmisję danych są w porównaniu z 2007 r. o 91% tańsze). Na mocy
proponowanego rozporządzenia opłaty roamingowe zostaną zniesione w dwóch etapach: okres przejściowy
od 30 kwietnia 2016 r. do 14 czerwca 2017 r., w którym opłaty roamingowe będą pobierane w wysokości
krajowych opłat za połączenie z niewielką opłatą dodatkową; drugi etap od 15 czerwca 2017 r., kiedy to
europejscy konsumenci będą w całej UE płacić taką samą opłatę za połączenia, wiadomości tekstowe i
transmisję danych jak w ich sieci macierzystej.
Ze względu na fakt, że wciąż należy podjęć szereg działań, aby sprawić, by zniesienie opłat roamingowych
miało charakter trwały w całej UE, ustalenie wcześniejszej daty zniesienia opłat, zgodnie z preferencjami
Komisji i Parlamentu Europejskiego, nie było możliwe. Przykładowo Komisja musi dokonać szczegółowego
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przeglądu rynku hurtowych usług roamingowych (są to opłaty ponoszone przez operatorów na rzecz
operatorów w innych krajach za korzystanie z ich sieci). Ocenę taką należy przeprowadzić w stosownym
terminie, aby nie przekroczyć uzgodnionego terminu zniesienia opłat roamingowych (na co zwróciła uwagę
Europejska Organizacja Konsumentów). Rozporządzenie wprowadzi także klauzulę o uczciwym korzystaniu,
aby zapobiegać nadużywaniu lub stosowaniu permanentnego roamingu, czyli według Komisji takich sytuacji,
gdy klient kupuje kartę SIM w innym kraju UE, w którym ceny za połączenia krajowe są niższe, z zamiarem
użytkowania jej w swoim kraju; lub jeżeli klient stale przebywa za granicą i korzysta z krajowego abonamentu
wykupionego w jego kraju ojczystym. Komisja została upoważniona do określenia za pomocą środków
wykonawczych w procesie przeglądu, jak mają wyglądać szczegóły ograniczenia stosowania klauzuli o
uczciwym korzystaniu.
Do dnia 15 czerwca 2017 r. konsumenci będą nadal informowani za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) o
opłatach roamingowych przy przekraczaniu granic, natomiast po tym terminie powiadomienia takie będą
wysyłane jedynie w wyjątkowej sytuacji – w przypadku zastosowania klauzuli o uczciwym korzystaniu.
Zniesienie opłat roamingowych ma doprowadzić do wzrostu liczby konsumentów korzystających z telefonów
komórkowych za granicą: obecnie ponad połowa z osób korzystających z roamingu nie włącza transmisji
danych, ponieważ nie rozumie mechanizmu funkcjonowania opłat za transmisję danych lub boi się, że są one
zbyt wysokie. Wielu konsumentów korzysta zamiast tego z alternatywnych, pozakomórkowych dostawców
internetu (hotele, sieci WiFi itp.) oraz platform internetowych dostarczanych przez strony trzecie. Z drugiej
strony niektóre badania wykazały, że zarówno klienci prywatni, jak i korporacyjni coraz chętniej korzystają z
abonamentów typu „Roam Like at Home” (opłaty roamingowe jak w sieci macierzystej).

Neutralność sieci w UE
Po raz pierwszy wdrożone zostaną szczegółowe przepisy unijne mające na celu ochronę prawa każdego
Europejczyka do dostępu do treści internetowych wolnego od dyskryminacji, co pozwoli na utrzymanie
pozycji internetu jako otwartej i innowacyjnej platformy, w ramach której dostawcy usług sieciowych
traktują wszelkie treści, aplikacje i usługi na równych warunkach i bez dyskryminacji. W art. 3 ust. 3
uzgodniony tekst uwzględnia zasadę neutralności sieci, nie odnosząc się jednak do niej w bezpośredni
sposób:

„Dostawcy usług dostępu do internetu w czasie świadczenia usług dostępu do internetu traktują wszystkie
transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji i bez względu na nadawcę i odbiorcę,
konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na
wykorzystywane urządzenia końcowe”.

Zgodnie z wnioskiem na dostawców usług internetowych zostałby nałożony zakaz blokowania lub
ograniczania prędkości internetu w celach komercyjnych w odniesieniu do niektórych usług, co było już
praktykowane w przeszłości.
Wciąż można byłoby „zarządzać” ruchem internetowym, jednak tylko tymczasowo i w wyjątkowych
przypadkach, w tym w trzech uzasadnionych sytuacjach, a mianowicie: w celu ochrony przed cyberatakami,
w sytuacji nieuchronnie zbliżającego się przeciążenia sieci lub w odpowiedzi na nakaz sądowy bądź wskutek
zobowiązania prawnego. Tekst umożliwia dostawcom usług internetowych oferowanie specjalistycznych
usług (na przykład wyższej jakości połączenia internetowego niezbędnego do świadczenia pewnych usług,
takich jak telewizja internetowa, wideokonferencje o wysokiej rozdzielczości lub telemedycyna), pod
warunkiem że nie wpłynie to na ogólną jakość internetu.
Kluczową kwestią pozostaje wydajność sieci: oczekuje się, że ruch internetowy zwiększy się trzykrotnie w
latach 2014–2019, w związku z czym do jego obsługi niezbędna jest lepsza infrastruktura. Rozwój
neutralności sieci zależy od dostępności szybkich łączy szerokopasmowych. Zgodnie z najnowszymi tabelami
wyników agendy cyfrowej opracowanymi przez Komisję Europa opóźnia się w realizacji celów wyznaczonych
na 2020 r. dotyczących szybkich łączy szerokopasmowych; niezbędne są także dalsze inwestycje. Na mocy
rozporządzenia konsumenci będą przy podpisywaniu umowy informowani o dostępnych minimalnych i
maksymalnych prędkościach internetu. Jeżeli operator nie dostarczy internetu o uzgodnionej prędkości,
będzie to oznaczało naruszenie postanowień umowy.
Tekst nie zakazuje jednak wyraźnie niektórych rodzajów kontrowersyjnej dyskryminacji cenowej bądź
świadczenia usług objętych stawką zerową. Są to usługi oferowane konsumentom bezpłatnie, korzystanie z
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nich nie jest uznawane za konsekwencję zawarcia umowy między usługodawcą a dostawcą usługi dostępu do
internetu, co może stanowić przejaw dyskryminacji. Na przykład, gdy klient wykorzysta swój miesięczny limit
danych internetowych, będzie mógł nadal korzystać z usług objętych stawką zerową, przy czym korzystanie
ze wszystkich innych usług będzie ograniczone lub zablokowane.
Nowe rozporządzenie ma na celu uniknięcie fragmentacji wewnętrznego rynku cyfrowego wywołanej przez
środki przyjęte przez poszczególne państwa członkowskie. Holandia i Słowenia zagłosowały jednak przeciwko
tekstowi kompromisowemu w Radzie, ponieważ państwa te wdrożyły już krajowe przepisy dotyczące
neutralności sieci, które uważają za bardziej zaawansowane niż tekst kompromisowy. Właściwe organy
regulacyjne na szczeblu krajowym będą monitorować i podejmować działania w celu zapewnienia zgodności
z przepisami rozporządzenia. Mogą także wyznaczyć minimalne wymogi dotyczące jakości usług w
odniesieniu do dostawców usługi dostępu do internetu. BEREC opracuje w tym zakresie odnośne wytyczne.

Parlament Europejski pracuje obecnie nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie Strategii jednolitego
rynku cyfrowego dla Europy zaproponowanej przez Komisję w maju 2015 r. Będzie ono także dotyczyło pewnych
aspektów jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Proponowany na 2016 r. przegląd przepisów w zakresie
łączności elektronicznej stanowi kluczowy element tej strategii.
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