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USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĘPNEJ
CENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I KONSUMENTÓW

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz usługi dostępu do danych
i internetu zajęły miejsce tradycyjnych usług telefonicznych jako podstawowe
produkty dla konsumentów i przedsiębiorstw. Obecnie coraz więcej treści
audiowizualnych jest dostępnych na żądanie, a łączność internetowa 4G i 5G
rozwija się w zawrotnym tempie. W reakcji na ten gwałtowny rozwój UE
ustanowiła ramy prawne telekomunikacji w postaci szeregu przepisów, które
są stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. Ramy te obejmują
telekomunikację stacjonarną i bezprzewodową, internet oraz usługi nadawcze i
transmisyjne. Według ostatniego badania sporządzonego na zamówienie Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) usługi telekomunikacyjne
wnoszą rocznie 86,1 mld EUR do unijnego PKB, a nowe środki ustawodawcze
wprowadzone przez Parlament mogłyby wnieść dodatkową kwotę 40 mld EUR.

PODSTAWA PRAWNA

Ponieważ w traktatach nie przewidziano żadnych bezpośrednich uprawnień
w dziedzinie sieci i usług łączności elektronicznej, kompetencje unijne w tej dziedzinie
oparto na różnych artykułach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Ze względu na złożony charakter dóbr i usług medialnych, których nie można
zdefiniować ani wyłącznie jako dobra kulturalne, ani tylko jako dobra ekonomiczne,
przy tworzeniu polityki trzeba było opierać się na tych kompetencjach. UE może
podejmować stosowne działania w tej dziedzinie 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), zbliżenie przepisów w celu harmonizacji
technicznej lub stosowanie podobnych norm technicznych (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 i 166
TFUE) oraz kultura (art. 167 TFUE).

CELE

W opublikowanej w 2010 r. 10-letniej europejskiej agendzie cyfrowej, będącej
kontynuacją strategii lizbońskiej, po raz pierwszy określono kluczową rolę technologii
ICT, które pomagają UE w realizacji jej celów. W 2015 r. agendę uzupełniono
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pięcioletnią strategią jednolitego rynku cyfrowego, aby zapewnić sprawiedliwe, otwarte
i bezpieczne środowisko cyfrowe, którego podstawą są trzy filary: zapewnienie
konsumentom i przedsiębiorcom lepszego dostępu do towarów i usług cyfrowych
w całej Europie, stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych
oraz maksymalizacja potencjału wzrostu tkwiącego w gospodarce cyfrowej.
W 2020 r. w drugiej pięcioletniej strategii cyfrowej „Kształtowanie cyfrowej
przyszłości Europy” skoncentrowano się na trzech kluczowych celach: technologii
przynoszącej korzyści ludziom, uczciwej i konkurencyjnej gospodarce oraz otwartym,
demokratycznym i zrównoważonym społeczeństwie. W 2021 r. opublikowano kolejną
10-letnią strategię „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”,
w której przełożono ambicje cyfrowe UE na 2030 r. na konkretne terminy.

OSIĄGNIĘCIA

A. Jednolity rynek cyfrowy
W 2015 r. Komisja opublikowała strategię jednolitego rynku cyfrowego
(COM(2015)0192), której celem jest zniesienie wirtualnych granic, zwiększenie
łączności cyfrowej i ułatwienie konsumentom dostępu do transgranicznych treści
online. W styczniu 2016 r. Parlament przyjął rezolucję zatytułowaną „W kierunku aktu
o jednolitym rynku cyfrowym”[1].
Zobowiązanie do poprawy łączności cyfrowej odnowiono w unijnym „Cyfrowym
kompasie na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie” jako jedno z
najważniejszych zagadnień, koncentrujące się na rozwoju infrastruktury. Zgodnie
z komunikatem wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć łączność
gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary powinny być objęte siecią 5G. Ponadto
produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Europie
powinna stanowić 20% produkcji światowej i w całej UE należy rozmieścić
10 tys. neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych, oferujących wysoki stopień
bezpieczeństwa. 17 stycznia 2022 r. UE uruchomiła pierwszy komputer kwantowy –
wysoce zaawansowany system technologiczny, który stanowi część centrum obliczeń
superkomputerowych Jülich w Niemczech.
B. Rozporządzenie w sprawie roamingu
W rozporządzeniu w sprawie roamingu ustanowiono zasadę „roam like at
home” (korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju – RLAH), tj. zarządzono
zniesienie od 15 czerwca 2017 r. detalicznych opłat roamingowych w UE i jednocześnie
wprowadzono pułapy cenowe dla opłat hurtowych, aby umożliwić zarówno zwrot
kosztów, jak i zrównoważony RLAH. Rozporządzenie to, obowiązujące do 30 czerwca
2022 r., jest jednym z osiągnięć jednolitego rynku cyfrowego UE. Z uwagi na
jego sukces ukazujący, jakie korzyści jednolity rynek cyfrowy daje obywatelom UE,
zaproponowano nowe rozporządzenie, które przedłużyłoby obowiązywanie obecnych
przepisów o kolejne 10 lat (COM(2021)0085). W wyniku wstępnego porozumienia,
które negocjatorzy z Rady i Parlamentu osiągnęli w grudniu 2021 r., w nowym
rozporządzeniu[2], opublikowanym w czerwcu 2022 r., okres bezpłatnego roamingu

[1]Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 55.
[2]PE/86/2021/REV/1.
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w całej UE zostanie przedłużony do 2032 r. Ponadto na mocy rozporządzenia
zakazane będzie nakładanie – po przekroczeniu przez konsumentów limitów roamingu
– dodatkowych opłat wyższych niż pułapy roamingu hurtowego. Unijne przepisy
w sprawie roamingu przestały mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa po
opuszczeniu przez to państwo jednolitego rynku z dniem 31 grudnia 2020 r.
C. Europejski kodeks łączności elektronicznej
W maju 2015 r. Komisja opublikowała – jako element strategii jednolitego rynku
cyfrowego – szereg wniosków w sprawie reformy unijnych ram regulacyjnych w
dziedzinie telekomunikacji. We wrześniu 2016 r. Komisja opublikowała m.in. wniosek
dotyczący dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej,
która miała zastąpić obowiązujące wówczas cztery podstawowe dyrektywy
telekomunikacyjne (dyrektywę ramową oraz dyrektywy o zezwoleniach, o dostępie
i o usłudze powszechnej). W komunikacie z września 2016 r.[3] Komisja
zaproponowała szereg inicjatyw, w tym przegląd wniosku w sprawie ustanowienia
Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, wspólne cele UE w zakresie
łączności szerokopasmowej na 2025 r., plan promowania wiodącej pozycji przemysłu
europejskiego w zakresie technologii bezprzewodowej 5G oraz system bonów dla
organów publicznych, które chcą oferować swoim obywatelom bezpłatny dostęp do Wi-
Fi (WiFi4EU). Europejski kodeks łączności elektronicznej (dyrektywa (UE) 2018/1972),
który wszedł w życie 11 grudnia 2018 r., zmodernizował obowiązujące przepisy
telekomunikacyjne UE. 18 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła nowe rozporządzenie
delegowane ustanawiające jednolite maksymalne ogólnounijne stawki za zakańczanie
połączeń głosowych, które operatorzy naliczają sobie wzajemnie za zakańczanie
połączeń głosowych w swoich sieciach. W przypadku połączeń w sieciach
stacjonarnych i ruchomych do 2022 r. i 2024 r. stopniowo wprowadzone zostaną
jednolite maksymalne stawki za zakańczanie połączeń wynoszące odpowiednio 0,07
i 0,2 eurocenta za minutę.
D. Rozporządzenie o prywatności i bezpieczeństwie
Lepszą ochronę konsumentów i przedsiębiorstw zagwarantowały następujące
działania: przyjęcie przepisów dotyczących ochrony prywatności (dyrektywa
2009/136/WE[4]) i ochrony danych (rozporządzenie (UE) 2016/679[5] i dyrektywa
(UE) 2016/680[6]), wzmocnienie mandatu Agencji Unii Europejskiej ds.
Cyberbezpieczeństwa (ENISA)[7], przyjęcie dyrektywy (UE) 2016/1148 w sprawie
środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych na terytorium Unii[8], wzmocnienie prawa do zmiany operatora
telefonii stacjonarnej lub sieci komórkowej w ciągu jednego dnia roboczego
z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu, tj. przenośności numerów
(dyrektywa 2009/136/WE), oraz ustanowienie jednolitego europejskiego numeru

[3]COM(2016)0587.
[4]Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11.
[5]Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
[6]Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.
[7]Ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 460/2004, Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1; rezolucja ustawodawcza Parlamentu
Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Dz.U. C 45 z 5.2.2016, s. 102.
[8]Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1.
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alarmowego 112 (dyrektywa 2009/136/WE), infolinii w sprawie zaginionych dzieci (116
000), telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111), telefonu zaufania dla osób
przeżywających kryzys emocjonalny (116 123) oraz platformy internetowej służącej
rozstrzyganiu sporów między konsumentami a sprzedawcami internetowymi[9].
16 grudnia 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy
w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa
na terytorium Unii (COM(2020)0823). Celem wniosku jest zastąpienie i rozwinięcie
dyrektywy (UE) 2016/1148 w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych („dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa”)[10]. 13 maja 2022
r. po negocjacjach międzyinstytucjonalnych między Parlamentem, Radą i Komisją
osiągnięto porozumienie polityczne. Teraz Rada i Parlament muszą formalnie przyjąć
uzgodniony tekst.
E. Przepisy dotyczące konkurencji i rynków
Lepszy dostęp do usług telekomunikacyjnych zagwarantowano dzięki wprowadzeniu
przepisów sprzyjających konkurencji opartej na jasnych i otwartych zasadach,
lepszej jakości, niższym cenom i większej liczbie usług (Europejski kodeks łączności
elektronicznej), dzięki inwestycjom w sieci szerokopasmowe dające dostęp do
szybkiego internetu, dzięki wspieraniu technologii bezprzewodowych, takich jak
LTE i 5G, za pośrednictwem programu dotyczącego polityki w zakresie widma
radiowego oraz dzięki harmonizacji wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790
MHz w UE w celu udostępnienia łączności gigabitowej wszystkim głównym podmiotom
przyczyniającym się do rozwoju społeczno-gospodarczego[11].
Aby zwiększyć spójność krajowych procedur regulacyjnych w zakresie telekomunikacji,
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (rozporządzenie (UE)
2018/1971[12]) zapewnia współpracę między krajowymi organami regulacyjnymi
a Komisją. Propaguje najlepsze praktyki i wspólne rozwiązania i jednocześnie
zapobiega niespójnym regulacjom, które mogłyby zakłócić konkurencję na jednolitym
rynku cyfrowym. Zaktualizowane przepisy nakładają na krajowe organy regulacyjne
obowiązek wspierania konkurencji w dziedzinie udostępniania sieci i świadczenia usług
łączności elektronicznej, a także wymagają od nich ustanowienia zasad leżących
u podstaw ich działalności: niezależności, bezstronności i przejrzystości oraz prawa do
odwołania.
Komisja opublikowała wniosek dotyczący uniwersalnej ładowarki do urządzeń
elektronicznych (COM(2021)0547). Wniosek ma ułatwić stworzenie uniwersalnej
ładowarki do wielu urządzeń mobilnych sprzedawanych w UE i ma na celu zmianę
dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych. Wstępne porozumienie
polityczne osiągnięto 7 czerwca 2022 r. Po przerwie letniej Parlament i Rada muszą
formalnie zatwierdzić porozumienie, które wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu.
Stosowanie postanowień porozumienia rozpocznie się po 24 miesiącach.

[9]Przekaż skargę konsumencką do rozpatrzenia – więcej informacji.
[10]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.
[11]Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 131.
[12]Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 1.
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament opowiada się za zdecydowaną i ambitną polityką w zakresie ICT i jest bardzo
zaangażowany w przyjmowanie aktów ustawodawczych w tej dziedzinie, które mają
przynieść konsumentom i przedsiębiorstwom większe korzyści.
Parlament przypomina o konieczności wykorzystania zakresów częstotliwości
stanowiących „dywidendę cyfrową” do tego, by zapewnić wszystkim obywatelom UE
szerokopasmowy dostęp do internetu. Podkreśla też, że należy podejmować dalsze
działania, które zagwarantują powszechny i szybki dostęp do sieci szerokopasmowych,
a także zapewnią wszystkim obywatelom i konsumentom umiejętności i kompetencje
cyfrowe[13]. Ponadto w trosce o skuteczną ochronę prywatności i wolności
obywatelskich konsumentów i przedsiębiorców w środowisku cyfrowym Parlament
podkreśla znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni[14]. Jednocześnie z myślą
o obywatelach UE Parlament zdecydowanie sprzyja neutralności technologicznej,
„neutralności sieci” oraz „swobodom w sieci”.
Parlament systematycznie utrwala te gwarancje w prawodawstwie. Odgrywa kluczową
rolę w usuwaniu przeszkód w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego oraz
w unowocześnianiu unijnych przepisów w zakresie telekomunikacji, które mają
zastosowanie do współczesnych produktów i usług cyfrowych opartych na danych,
w celu pomnożenia korzyści cyfrowych dla konsumentów i przedsiębiorstw.
Przykładami są dyrektywa 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu
zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej[15] oraz
rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym[16], mające ułatwić
działalność gospodarczą w środowisku cyfrowym[17]. W odpowiedzi na wnioski Komisji
Parlament poparł unowocześnienie prawa autorskiego[18] oraz aktualizację przepisów
dotyczących audiowizualnych usług medialnych[19].
Ponadto Parlament pomyślnie zakończył prace legislacyjne nad reformą ochrony
danych za pomocą dyrektywy (UE) 2016/680[20] i rozporządzenia (UE) 2016/679[21].
Doprowadził również do końca intensywne prace ustawodawcze nad wnioskami
złożonymi w następstwie strategii jednolitego rynku cyfrowego oraz rezolucji
zatytułowanej „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”[22]. Parlament
przyjął także rezolucję w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu
gospodarczego, konkurencyjności i spójności:europejskie społeczeństwo gigabitowe

[13]Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 45.
[14]Dz.U. C 332 E z 15.11.2013, s. 22.
[15]Dz.U. L 155 z 23.5.2014, s. 1.
[16]Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.
[17]COM(2017)0228 – przestał obowiązywać.
[18]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich
i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92.
[19]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/
UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu
na zmianę sytuacji na rynku, Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 69.
[20]Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.
[21]Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
[22]Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 55.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_pl.htm
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https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_PL.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_PL.html?redirect
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i 5G[23], popierającą harmonogram uruchomienia sieci 5G w celu ułatwienia łączności
konsumentom i przedsiębiorcom.
W rezolucji z 12 marca 2019 r.[24] Parlament wezwał „Komisję, by przeanalizowała
potrzebę dalszego rozszerzania zakresu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa
sieci i informacji na inne sektory i usługi krytyczne nieobjęte szczegółowymi
przepisami sektorowymi”. Dossier dotyczące wniosku Komisji z 16 grudnia 2020 r.
(COM(2020)0823) powierzono parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii i jest ono nadal otwarte. Według badania z 2019 r. sporządzonego
na zamówienie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów usługi
telekomunikacyjne wnoszą rocznie 86,1 mld EUR do unijnego PKB, a nowe środki
ustawodawcze wprowadzone przez Parlament w celu dalszej integracji wspólnego
rynku usług telekomunikacyjnych mogłyby wnieść dodatkową kwotę 40 mld EUR[25].
Kolejne badania Parlamentu nad nową sytuacją w zakresie usług cyfrowych[26]

wskazują, że w przyszłości łączność, ewoluująca w kierunku technologii 6G, stanie się
dla europejskich przedsiębiorstw i konsumentów jeszcze istotniejsza.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[23]Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 144.
[24]Dz.U. C 23 z 21.1.2021, s. 2.
[25]Scott Marcus J. i in., „Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses” [Wkład we wzrost gospodarczy: europejski jednolity rynek cyfrowy. Korzyści ekonomiczne dla
obywateli i przedsiębiorstw], badanie zamówione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament
Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2019.
[26]Sohnemann, N. i in., „New Developments in Digital Services” [Nowa sytuacja w zakresie usług cyfrowych], badanie
zamówione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej,
Naukowej i Jakości Życia, Parlament Europejski, Luksemburg, 2020.
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