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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów pt. „Otwarty Internet i neutralność sieci w Europie” 

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji COM (2011)0222 – wersja ostateczna z dnia 
19 kwietnia 2011 r. w sprawie otwartego Internetu i neutralności sieci w Europie,

– uwzględniając pytanie nr xx xx xxxx skierowane do Rady ws. komunikatu Komisji 
Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz Komitetu Regionów pt. „Otwarty Internet i neutralność sieci
w Europie” (COM(2011)0222 – wersja ostateczna),

- uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie neutralności sieci (2009/C 308/02) z dnia 
18 grudnia 2009 r.,

- uwzględniając art. 1 ust. 8 lit. g) i 8 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2009/140/WE z dnia 25 
listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych dla sieci i usług łączności elektronicznej, 

- uwzględniając art. 21, 22 ust. 3 i 30 ust. 6 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych
z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej),

- uwzględniając art. 1 ust. 14 lit. g) dyrektywy 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniającą dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, 

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie Internetu 
szerokopasmowego w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach 
szerokopasmowych,

- uwzględniając komunikat Komisji COM (2010)0245 wersja ostateczna z dnia 19 maja 
2010 r. pt. „Europejska agenda cyfrowa”,

- uwzględniając wnioski Rady z dnia 31 maja 2010 r. ws. europejskiej agendy cyfrowej,
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- uwzględniając komunikat Komisji COM(2011)0206 wersja ostateczna z dnia 13 kwietnia 
2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego”,

- uwzględniając wyniki współorganizowanego przez Parlament Europejski i Komisję 
Europejską szczytu zatytułowanego „Otwarty Internet i neutralność sieci w Europie”, 
który odbył się w Brukseli dnia 11 listopada 2010 r., 

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rada planuje przyjęcie wniosków dotyczących otwartego Internetu
i neutralności sieci w Europie podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji
i Energii, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r.;

B. mając na uwadze, że do 25 maja 2011 r. państwa członkowskie powinny były zastosować 
się do przyjętego w 2009 r. pakietu reform telekomunikacyjnych, zaś Komisja Europejska 
podjęła już niezbędne kroki, by zadbać o poszanowanie zasad zawartych w traktacie UE i 
w porządku prawnym Wspólnoty;

C. mając na uwadze, że Parlament Europejski wezwał Komisję do ochrony zasad 
neutralności i otwartości Internetu i do promowania możliwości dostępu użytkowników 
końcowych do informacji i ich rozpowszechniania, a także korzystania z aplikacji i 
z wybranych przez siebie usług; 

D. mając na uwadze, że Komisja zwróciła się do Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) o zbadanie przeszkód w zakresie zmiany operatora, 
blokowania lub ograniczania przepustowości Internetu, jak również przejrzystości
i jakości usług w państwach członkowskich;

E. mając na uwadze, że usługi internetowe są oferowane na skalę międzynarodową,
a Internet znalazł się w centrum światowej gospodarki; 

F. w szczególności mając na uwadze, że – jak to podkreślono w strategii cyfrowej dla 
Europy – połączenia szerokopasmowe i Internet odgrywają dużą rolę w napędzaniu 
wzrostu gospodarczego, tworzeniu nowych miejsc pracy i konkurencyjności Europy na 
arenie światowej,

G. mając na uwadze, że Europa będzie w stanie w pełni wykorzystać potencjał gospodarki 
cyfrowej jedynie poprzez stymulację prawidłowo funkcjonującego internetowego rynku 
cyfrowego, 

1. pozytywnie odnosi się do komunikatu Komisji i zgadza się z wynikami analizy,
w szczególności w zakresie potrzeby utrzymania otwartego charakteru Internetu i jego 
neutralności;
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2. zauważa, że przedmiotowa analiza nie wykazała jasnej potrzeby dodatkowej interwencji 
legislacyjnej w odniesieniu do neutralności sieci;

3. docenia prace Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
w tej dziedzinie i wzywa państwa członkowskie, w szczególności krajowe organy 
regulacyjne, do ścisłej współpracy z BEREC;

4. wzywa państwa członkowskie do zadbania o spójność podejścia do neutralności sieci
i skuteczne wdrożenie znowelizowanego pakietu telekomunikacyjnego UE; 

5. podkreśla, że wszelkie rozwiązanie zaproponowane w odniesieniu do neutralności sieci 
powinno zapewniać wspólne europejskie podejście;

6. podkreśla znaczenie współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi, a 
w szczególności pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz współpracy
z Komisją, co pozwoli UE w pełni skorzystać z możliwości Internetu; 

7. uznaje rozsądne zarządzanie komunikacją w sieci za niezbędne, by zapewnić, że łączność 
użytkowników z siecią nie będzie zakłócana ze względu na obciążenie sieci, wzywa 
jednak do zachowania przejrzystości w zarządzaniu;

8. zwraca uwagę na potencjalne problemy wynikające z odejścia od koncepcji neutralności 
sieci, w tym zachowanie niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, blokowanie 
innowacji, ograniczanie wolności wypowiedzi, brak świadomości konsumentów
i naruszenia prywatności oraz na to, że brak neutralności sieci godzi zarówno
w przedsiębiorców, jak i w konsumentów i całe społeczeństwo; 

9. przypomina, że ramowe przepisy UE mają na celu promowanie skutecznej 
konkurencyjności, a w związku z tym wszelkie środki w obszarze neutralności sieci 
powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do już istniejących przepisów
w dziedzinie konkurencyjności i dostarczać narzędzi do walki z wszelkimi praktykami 
naruszającymi zasady uczciwej konkurencji, jak również prowadzić do inwestycji
i ułatwiać wprowadzanie nowych, innowacyjnych form przedsiębiorczości;

10. wyraża przekonanie, że przejrzystość, jakość usług i swoboda zmiany operatorów są 
niezbędnymi warunkami neutralności sieci i zapewniają użytkownikowi końcowemu 
wolność wyboru; 

11. apeluje do Komisji o ocenę potrzeby dodatkowych wytycznych w zakresie neutralności 
sieci, tak by zapewnić konkurencyjność i nie ograniczać wyboru konsumentów; 

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


