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EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA

Od 1995 r. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) powodują przyrost wydajności
i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w UE[1]. Pojęcie ICT obejmuje szeroki
wachlarz technologii, począwszy od technologii informacyjnych (IT) przez telekomunikację,
audiowizualne środki przekazu, wszystkie rodzaje przetwarzania i transmisji dźwięku
i obrazu aż po funkcje kontroli i monitoringu na odległość. Przez ostatnie trzy dziesięciolecia
tzw. konwergencja technologiczna doprowadziła do zatarcia się granic między usługami
telekomunikacyjnymi, nadawczymi i informatycznymi. Najbardziej wyraźnym przykładem
tego zjawiska są smartfony, tablety i telewizja hybrydowa. Choć linearne usługi medialne
nadal pozostają w Europie głównym środkiem rozpowszechniania informacji i źródłem
rozrywki, coraz szersza oferta treści audiowizualnych jest dostępna na żądanie, a gwałtowny
rozwój łączności internetowej 4G – która wkrótce przejdzie na standard 5G – oraz „Internet
przedmiotów”, obejmujący połączone z siecią pojazdy oraz urządzenia i czujniki, które
można nosić na sobie, sprawiają, że korzystanie z internetu staje się coraz powszechniejsze.

PODSTAWA PRAWNA

Choć w traktatach nie przewidziano żadnych szczegółowych przepisów dotyczących ICT, UE
może podejmować odpowiednie działania w ramach polityk sektorowych i horyzontalnych
takich jak: polityka przemysłowa (art. 173 TFUE), polityka w dziedzinie konkurencji (art. 101–
109 TFUE), polityka handlowa (art. 206 i 207 TFUE), sieci transeuropejskie (TEN) (art. 170–
172 TFUE), badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna (art. 179–190 TFUE),
zbliżanie ustawodawstw (art. 114 TFUE), swobodny przepływ towarów (art. 28, 30 i 34–35
TFUE), swobodny przepływ osób, usług i kapitału (art. 45–66 TFUE), edukacja, kształcenie
zawodowe, młodzież i sport (art. 165–166 TFUE) oraz kultura (art. 167 TFUE). Wszystko to
są podstawowe elementy cyfrowej Europy.

CELE

W ramach kontynuacji strategii lizbońskiej[2] Europejska agenda cyfrowa[3] powstała jako
jedna z siedmiu inicjatyw przewodnich przyjętej przez Komisję strategii „Europa 2020”.
Europejska agenda cyfrowa została opublikowana w maju 2010 r., a jej celem jest
określenie głównej roli, jaką muszą odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne, jeśli
Europa chce zrealizować swoje ambitne założenia na rok 2020. W strategii „Europa 2020”
podkreślono znaczenie upowszechnienia internetu szerokopasmowego dla sprzyjania włączeniu
społecznemu i konkurencyjności w UE. W Europejskiej agendzie cyfrowej zawarto następujące
cele w zakresie łączy szerokopasmowych: 1) podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Jej celem było uczynienie z UE „najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na
wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu gospodarczego przy większej liczbie lepszych miejsc pracy i większej spójności
społecznej” – zob. http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_pl.htm.
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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dla wszystkich obywateli UE; 2) dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.:
szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla wszystkich
obywateli UE; 3) dostęp do bardzo szybkich sieci szerokopasmowych do 2020 r.: 50 %
europejskich gospodarstw domowych powinno mieć abonament na usługę dostępu do internetu
o przepustowości powyżej 100 Mb/s. W dniu 14 września 2016 r. w komunikacie pt. „Łączność
dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa
gigabitowego”[4] Komisja zaproponowała Parlamentowi i Radzie rozważenie zamiany tych
celów na gigabitowy dostęp do internetu w 2025 r. dla wszystkich miejsc stanowiących
główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego takich jak szkoły, węzły transportowe
i główne miejsca świadczenia usług publicznych, a także dla przedsiębiorstw prowadzących
intensywną działalność w internecie. Przy takiej prędkości internet może stać się prawdziwym
narzędziem globalnej komunikacji złożonym z wysoce interaktywnych, nieustannie ze sobą
połączonych i łatwych do rozbudowania czujników, procesorów i jednostek przechowywania
danych, choć jeżeli tego rodzaju cele w zakresie łączności mają zostać osiągnięte, należy
położyć większy nacisk na wymiar mobilny i satelitarny[5], co Komisja stara się osiągnąć za
pośrednictwem „planu działania na rzecz sieci 5G dla Europy”[6].

OSIĄGNIĘCIA

W koordynacji z Globalnym Obserwatorium Polityki wobec internetu (GIPO) Komisja
uruchomiła w dniu 22 kwietnia 2015 r. platformę giponet.org, dzięki której wdrażanie
zarządzania internetem ma się stać bardziej demokratyczne i przyjazne dla użytkowników[7].
W wyniku przyjęcia dyrektywy 89/552/EWG (dyrektywa „Telewizja bez granic”)
zaktualizowanej dyrektywą 2007/65/WE (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych),
a także ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa 96/19/WE i jej
przeglądy z kwietnia 2002 r. i listopada 2009 r.), które doprowadziły do otwarcia rynku
telekomunikacyjnego na pełną konkurencję z dniem 1 stycznia 1998 r., w UE obowiązuje
obecnie zaawansowany system praw użytkowników i ochrony konsumentów, obejmujący:
— jednolity europejski numer alarmowy 112 (dyrektywa 2009/136/WE), infolinię w sprawie

zaginionych dzieci 116000, infolinię w sprawie pomocy dzieciom 116111 oraz telefon
zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116123;

— prawo do zmiany operatora telefonii stacjonarnej lub sieci komórkowej w ciągu jednego
dnia roboczego z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu, tj. przenoszenie
numerów (dyrektywa 2009/136/WE);

— obniżenie cen łączności elektronicznej[8], a ostatecznie zniesienie opłat roamingowych (do
czerwca 2017 r.)[9];

— kompleksowe, podstawowe usługi szerokopasmowe, głównie dzięki rozwojowi mobilnej
i satelitarnej łączności szerokopasmowej;

— domenę najwyższego poziomu (TLD) „.eu” (rozporządzenie (WE) nr 733/2002);

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Zob. „Streaming and Online Access to Content and Services”, ekspertyza przygotowana dla Komisji Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, 2014 r., http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, s. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Rozporządzenie (UE) nr 531/2012, Dz.U. L 172 z 30.6.2012, s. 10.
[9]Rozporządzenie (UE) 2015/2120, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1. W czerwcu 2015 r. Komisja, Parlament
i Rada osiągnęły porozumienie, które następnie Parlament formalnie zatwierdził w październiku 2015 r. – zob.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf oraz http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-
room/20151022IPR98802/Neutralno%C5 %9B%C4 %87-sieci-i-koniec-op%C5 %82at-za-roaming

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— przepisy z zakresu ochrony prywatności (dyrektywa 2009/136/WE) oraz ochrony danych
(dyrektywa 95/46/WE), udoskonalone nowymi ramami regulacyjnymi w zakresie ochrony
danych (rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa 2016/680[10]);

— platformę internetową służącą rozstrzyganiu sporów między konsumentami
a sprzedawcami internetowymi[11].

W celu zwiększenia spójności krajowych procedur regulacyjnych Organ Europejskich
Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (zob. rozporządzenie (WE) nr 1211/2009)
organizuje współpracę między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją, propagując
najlepsze praktyki i wspólne podejścia, a jednocześnie unikając niespójnych regulacji, które
mogłyby zakłócać konkurencję na jednolitym rynku telekomunikacyjnym. W odniesieniu do
zarządzania widmem wieloletni program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego
wyznacza polityczne kierunki i cele strategicznego planowania i harmonizacji wykorzystania
widma radiowego w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w tych obszarach
polityki Unii, które wiążą się z wykorzystaniem widma, takich jak łączność elektroniczna,
badania, rozwój technologiczny i przestrzeń kosmiczna, transport, energetyka i polityka
audiowizualna. Co się tyczy bezpieczeństwa sieci i informacji, na mocy rozporządzenia (WE)
nr 460/2004 ustanowiono Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, a jej
mandat został wzmocniony po przyjęciu rezolucji Parlamentu z dnia 16 kwietnia 2013 r.[12]

Od 1999 r. realizuje się szereg wieloletnich programów na rzecz bezpieczniejszego korzystania
z internetu. W dniu 6 lipca 2016 r. Parlament i Rada podpisały dyrektywę w sprawie środków
mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji
w obrębie Unii[13]. Ponadto Parlament przyjął rozporządzenie, które przewiduje, że technologia
eCall stanie się obowiązkowym wyposażeniem wszystkich pojazdów wyprodukowanych po
30 kwietnia 2018 r.[14]

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament opowiada się za zdecydowaną i zaawansowaną polityką w zakresie ICT
i wykazuje dużą aktywność w przyjmowaniu aktów ustawodawczych w tym obszarze.
Ponadto nieustannie uczestniczy w utrzymywaniu kwestii dotyczących ICT w centrum uwagi
dzięki sprawozdaniom z własnej inicjatywy, pytaniom wymagającym odpowiedzi ustnej lub
odpowiedzi na piśmie, ekspertyzom[15], warsztatom[16], opiniom i rezolucjom, a także poprzez
apele o większą koordynację wysiłków krajowych na rzecz rozwoju usług ogólnoeuropejskich
oraz o zwiększenie wsparcia UE dla badań i rozwoju w zakresie ICT[17].
Parlament przypomniał także o konieczności wykorzystania zakresów częstotliwości
stanowiących „dywidendę cyfrową” do tego, by zapewnić wszystkim obywatelom UE
szerokopasmowy dostęp do internetu, oraz podkreślił potrzebę podjęcia dalszych działań
na rzecz zapewnienia wszystkim obywatelom i konsumentom powszechnego i szybkiego

[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
[11]Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a dodatkowe informacje można
znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/
index_en.htm

[12]Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium
Unii, Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1.
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/home.html
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/events-hearings.html
[17]„Ubiquitous Developments of the Digital Single Market”, ekspertyza przygotowana dla Komisji Rynku
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, 2013 r., http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/events-hearings.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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dostępu do sieci szerokopasmowych, a także umiejętności i kompetencji cyfrowych[18].
Ponadto podkreśla on znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni[19], zapewniającego
skuteczną ochronę prywatności i innych wolności obywatelskich w środowisku cyfrowym.
Jednocześnie Parlament zdecydowanie wspiera neutralność technologiczną, „neutralność sieci”
oraz „swobody w sieci” dla obywateli Unii Europejskiej, a także działania dotyczące dostępu
do usług i aplikacji przez sieci telekomunikacyjne lub korzystania z tych usług i aplikacji
przy zapewnieniu poszanowania podstawowych praw i wolności obywateli; tego rodzaju
środki muszą także zagwarantować, że dostawcy usług internetowych nie będą ograniczać
użytkownikom możliwości dostępu do dowolnie wybranych treści i aplikacji lub korzystania
z dowolnie wybranych usług[20].
Parlament systematycznie utrwala te gwarancje w prawodawstwie. Najaktywniej działa na
rzecz zniesienia opłat roamingowych i ustanowienia norm neutralności sieci[21]. Zainicjował
i sfinalizował ważne prace legislacyjne nad dyrektywą w sprawie środków mających na
celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej[22] oraz nad
rozporządzeniem w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym[23].
Dnia 27 kwietnia 2016 r. została przyjęta dyrektywa (UE) 2016/680[24]. Ma ona na celu
zagwarantowanie faktycznego prawa podstawowego, jakim jest ochrona osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto PE i Rada przyjęły rozporządzenie
(UE) 2016/679[25] w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych. To rozporządzenie ma na
celu skorygowanie: fragmentaryzacji w zapewnianiu ochrony danych w Unii, braku pewności
prawa oraz upowszechnionego poczucia, że ochrona osób fizycznych jest poważnie zagrożona,
w szczególności w związku z działaniami w internecie.
Niedawno Parlament pomyślnie zakończył prace legislacyjne nad przekształceniem
regulacyjnych ram ochrony danych oraz nad przepisami o cyberbezpieczeństwie (dyrektywa
w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu
bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (2013/0027(COD)).
Parlament przeprowadził własną kontrolę Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu
towarami podrobionymi (ACTA), a następnie w rezolucji ustawodawczej z dnia 4 lipca
2012 r.[26] odmówił wydania zgody na zawarcie tej umowy.
Parlament ściśle monitoruje wdrażanie przez Komisję planu działania dotyczącego strategii
jednolitego rynku cyfrowego oraz 16 inicjatyw, które Komisja ma zrealizować do końca
2016 r. W dniu 19 stycznia 2016 r. Parlament przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy pt.
„W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” (2015/2147(INI))[27]. W sprawozdaniu tym
położono nacisk na zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, potrzebę
zapewnienia konsumentom trwałej ochrony mającej zastosowanie zarówno do zakupów
w internecie, jak i poza internetem, poprawę w zakresie transgranicznego doręczania
przesyłek, usunięcie barier w innowacjach cyfrowych oraz spójność systemów ochrony

[18]Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 45.
[19]Dz.U. C 332 E z 15.11.2013, s. 22.
[20]Dz.U. C 153 E z 31.5.2013, s. 128.
[21]Rozporządzenie (UE) 2015/2120, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.
[22]Dyrektywa 2014/61/UE, Dz.U. L 155 z 23.5.2014, s. 1.
[23]Rozporządzenie (UE) nr 910/2014, Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.
[24]Dyrektywa (UE) 2016/680, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.
[25]Rozporządzenie (UE) 2016/679, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
[26]Dz.U. C 349 E z 29.11.2013, s. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//PL

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//PL
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prywatności i ochrony danych[28]. Obecnie Parlament prowadzi intensywne prace legislacyjne
nad wnioskami złożonymi w następstwie strategii jednolitego rynku cyfrowego oraz rezolucji
PE pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”[29], starając się rozwiązać takie kwestie
jak nieuzasadnione blokowanie geograficzne[30], transgraniczne usługi doręczania paczek[31],
możliwość transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie
treści[32], przegląd rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumenta[33],
audiowizualne usługi medialne[34], umowy sprzedaży towarów zawierane przez internet lub
w inny sposób na odległość[35] oraz umowy o dostarczanie treści cyfrowych[36].
Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[28]http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160114IPR09903/stop-geo-blocking-and-boost-e-commerce-
and-digital-innovation-says-parliament
[29]Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0009.
[30]Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze
względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na
rynku wewnętrznym, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
[31]Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek, https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-285-PL-F1-1.PDF
[32]Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku
wewnętrznym usług online w zakresie treści, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-627-PL-
F1-1.PDF
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