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Przedmiot: Stosowanie zerowych stawek opłat  

Stosowanie zerowych stawek opłat to praktyka handlowa stosowana przez niektórych dostawców 
usług dostępu do internetu, zwłaszcza operatorów telefonii komórkowej, która umożliwia 
użytkownikom końcowym uzyskanie dostępu do konkretnych treści, usług lub aplikacji bez ponoszenia 
opłat lub bez naliczania z tego tytułu zużycia danych. Mechanizm stawki zerowej może być stosowany 
poprzez nienaliczanie żadnych opłat z tytułu transferu danych generowanego przez konkretne 
aplikacje lub poprzez umożliwienie użytkownikom dostępu do usługi, nawet jeśli nie posiadają pakietu 
danych. Praktyka ta może mieć szkodliwy wpływ na konkurencję lub na dostęp do rynku nowych 
innowacyjnych usług ze względu na dyskryminację cenową, prowadząc do ograniczenia użytkownikom 
końcowym możliwości wyboru. Stoi to w sprzeczności z przysługującym użytkownikom końcowym – w 
ramach usługi dostępu do internetu, z której korzystają – prawem dostępu do informacji i treści oraz 
ich rozpowszechniania, korzystania z aplikacji i usług i ich udostępniania, a także prawem do 
korzystania z preferowanych przez siebie urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika 
końcowego lub dostawcy usług lub też lokalizacji, źródła i przeznaczenia usługi, informacji i treści.  

UE zobowiązała się – przystępując do Konwencji UNESCO w sprawie różnorodności kulturowej – do 
zagwarantowania pluralizmu w UE. Ten wymiar należy uwzględniać w polityce UE w innych obszarach, 
takich jak rynek wewnętrzny. Wymaga to podjęcia działań prawnych wykraczających poza zakres 
unijnych przepisów antymonopolowych i unijnego prawa konkurencji, aby zapobiec kulturalnemu 
zubożeniu w wyniku malejącego pluralizmu w kulturze i mediach. 

Czy Komisja może sprecyzować, w jaki sposób zasada neutralności sieci i zasada różnorodności 
kulturowej mogą ochronić użytkowników przed praktykami polegającymi na stosowaniu zerowych 
stawek opłat, które potencjalnie zachęcają dostawców usług dostępu od internetu do zróżnicowanego 
traktowania źródeł internetowych treści i usług?  

Jak Komisja zamierza zapobiec rozprzestrzenianiu się tej ograniczającej konkurencję i 
dyskryminującej praktyki, która w rzeczywistości stanowi przejaw dyskryminacji cenowej? 
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