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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0640/2013, którą złożył Matthias Ludwig (Niemcy), w sprawie rzekomej 
dyskryminacji mieszkańców obszarów wiejskich w odniesieniu do dostępu do 
wiadomości i informacji przez internet

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że kwestie dotyczące internetu, który uznano za podstawową 
potrzebę, powinny być zorganizowane pod względem technologicznym i prawnym w taki 
sposób, aby obywatele rzeczywiście mogli z niego korzystać. Zdaniem składającego petycję 
ludzie mają prawo i obowiązek uzyskiwać informacje o sytuacji politycznej i społecznej. 
Coraz większą rolę w wypełnianiu tego zadania odgrywają nowe środki przekazu. Nadawcy 
publiczni / serwisy informacyjne dostarczają coraz więcej informacji przez internet. Dla osób, 
które – tak jak składający petycję – mieszkają na wsi, dostęp do tych informacji jest jednak 
ograniczony z uwagi na określone przez dostawców technologiczne i prawne uwarunkowania 
dostępu do internetu. Składający petycję uznaje to zatem za dyskryminację. W wielu 
przypadkach mieszkańcy obszarów wiejskich mają dostęp do internetu wyłącznie za pomocą 
technologii bezprzewodowej. Prędkość i ilości przesyłanych danych są jednak w tym 
przypadku ograniczone w porównaniu z parametrami zapewnianymi przy dostępie za pomocą 
połączeń kablowych, z których korzystają mieszkańcy miast. Składający petycję twierdzi, że 
obecnie wiele spraw, takich jak podatki, ubezpieczenie, transakcje bankowe itp. można 
załatwić praktycznie tylko przez internet. Wymaga to jednak szybkiego łącza internetowego. 
Składający petycję wyjaśnia, że dostępne na obszarach wiejskich technologie bezprzewodowe 
nie są dostosowane do współczesnych serwisów internetowych wykorzystujących duże zbiory 
danych. Ponadto w porównaniu z internetem kablowym są one nieproporcjonalnie droższe, 
a z uwagi na limity w ilości przesyłanych danych użyteczne jedynie w ograniczonym zakresie 
i nie zawsze pewne.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 grudnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Komisja zasadniczo zgadza się ze składającym petycję, „że kwestie dotyczące internetu, który 
uznano za podstawową potrzebę, powinny być zorganizowane pod względem 
technologicznym i prawnym w taki sposób, aby obywatele rzeczywiście mogli z niego 
korzystać” oraz że „coraz większą rolę w wypełnianiu tego zadania odgrywają nowe środki 
przekazu”.

Komisja Europejska określiła zatem ambitny cel, aby (i) wszyscy Europejczycy mieli dostęp 
do internetu szerokopasmowego do 2013 r., (ii) wszyscy Europejczycy mieli dostęp do 
znacznie szybszego internetu, o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, do 2020 r. i (iii) aby 
przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała dostęp do połączeń 
o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s do 2020 r.

W ramach strategii na rzecz osiągnięcia tych celów Komisja pracuje nad stworzeniem 
odpowiedniego otoczenia regulacyjnego dla lepszych sieci i usług w Europie. Działania te 
obejmują w szczególności środki na rzecz promowania inwestycji w szerokopasmowe sieci 
nowej generacji przy jednoczesnym pobudzaniu konkurencji, zmniejszaniu kosztów 
upowszechniania takich sieci i koordynacji spektrum radiowego w Europie, które stanowią 
istotne elementy rozwinięte w ramach inicjatywy jednolitego rynku „Connected Continent” 
(łączność na całym kontynencie). Ponadto aby szerzej promować finansowanie publiczne, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, w styczniu 2013 r. Komisja dokonała przeglądu swoich 
wytycznych dotyczących stosowania unijnych reguł pomocy państwa w odniesieniu do 
sektora łączności szerokopasmowej. Ponadto ICT i sieci szerokopasmowe będą jednym 
z czterech kluczowych obszarów, na których państwa członkowskie będą musiały skupić 
wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych w kolejnym okresie programowania, co 
powinno doprowadzić do wzmożenia wydatków przeznaczanych na ICT w porównaniu 
z poprzednim okresem 2007–2013 (w którym spożytkowano kwoty sięgające 14,5 mld EUR).

Pod koniec 2012 r. 95,5% gospodarstw w Unii Europejskiej miało dostęp do co najmniej 
jednej stacjonarnej sieci szerokopasmowej (w Niemczech – 96,6%). Biorąc pod uwagę 
technologie bezprzewodowe, takie jak LTE czy szerokopasmowa łączność satelitarna, 
zarówno Unii Europejskiej, jak i Niemcom udało się osiągnąć cel, jakim jest 100% dostęp do 
internetu szerokopasmowego w 2013 r. (szybkość pobierania do 20 Mb/s).

Do technologii dostępu nowej generacji (NGA), o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, 
dostęp ma ponad połowa gospodarstw domowych UE (53,8% na koniec 2012 r.), co oznacza, 
że osiągnięto półmetek w realizacji celu, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom 
dostępu do internetu szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do 2020 r. 
Niemniej jednak tylko 12% abonamentów ma dostęp do stacjonarnego internetu 
szerokopasmowego w UE i tylko 4,9% w Niemczech (styczeń 2013 r.) dotyczy usług 
o szybkości przesyłu na poziomie co najmniej 30 Mb/s, co wskazuje na to, że problem 
stanowi raczej brak popytu, a nie niedostateczna podaż.

Jeżeli zaś chodzi o obszary wiejskie, tylko 83,2% gospodarstw domowych w UE (na koniec 
2012 r.) ma możliwość wykupienia abonamentu na dostęp do stacjonarnego internetu 
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szerokopasmowego (w Niemczech – 85,6%). Niemniej jednak, w przeciwieństwie do 
stanowiska składającego petycję, nie oznacza to dyskryminacji, jako że nowoczesne 
technologie bezprzewodowe (takie jak LTE, czy technologie satelitarne) są wystarczająco 
efektywne, by zapewnić dostęp do usług elektronicznych, takich jak bankowość 
elektroniczna, administracja elektroniczna i handel elektroniczny, z których składający 
petycję chętnie korzysta, i dają nadzieję na zasadniczą zmianę na takich obszarach, w których 
oferowany jest obecnie raczej podstawowy zestaw usług dostępu do internetu 
szerokopasmowego. Ponadto różnica cen między internetem przewodowym a łącznością 
bezprzewodową nie jest już tak znacząca, zwłaszcza w Niemczech, gdzie ceny za łączność 
internetową są w ujęciu ogólnym stosunkowo niskie w porównaniu z cenami obowiązującymi 
w innych państwach członkowskich UE.

Wniosek

Najlepszym sposobem, by pomóc składającemu petycję, byłoby umożliwienie mu uzyskania 
kompleksowych informacji dotyczących usług internetowych dostępnych w Niemczech, 
w zamieszkiwanym przez niego regionie. Informacje te można uzyskać za pośrednictwem 
niemieckiego portalu poświęconego łączom szerokopasmowym http://www.zukunft-
breitband.de/, na którym dostępna jest także mapa łączy szerokopasmowych, obejmująca 
wszystkich dostawców internetu działających w regionie składającego petycję wraz z cenami 
ich usług.


