
 

To już koniec opłat za roaming! (wideo)
 
Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy korzystający z telefonów za granicą UE, zapłacą za
rozmowy tyle samo, co we własnym kraju. Dodatkowe opłaty roamingowe zostają
zniesione.
 
Już od 15 czerwca 2017 niezależnie od tego, gdzie na terenie Unii Europejskiej się znajdujesz,
będziesz mógł rozmawiać, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu mobilnego na takich samych
warunkach jak w domu.
 
 
„Zniesienie opłat roamingowych to przywrócenie obywatelom wolności przemieszczania się i
poczucia  bycia  u  siebie,  zniesienie  przymusu  płacenia  za  przekraczanie  granic  i  danie
możliwości postrzegania Europy jako swojego domu” - powiedziała Viviane Reding. Dziesięć lat
temu Reding - wówczas komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów - rozpoczęła
walkę z opłatami roamingowymi. Obecnie jest posłanką w Parlamencie Europejskim i należy do
grupy EPL.
 
 
Pełny wywiad możesz obejrzeć powyżej.
 

Zasada „uczciwego korzystania” Parlament Europejski przyczynił się do tego, że użytkownicy
telefonii komórkowej nie będą za granicą ograniczeni sztywnym limitem czasowym, a jedynie
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zasadą „uczciwego korzystania”. To znaczy, że jeśli użytkownik korzysta z telefonu w swoim
państwie członkowskim częściej niż za granicą, to nie będzie ponosił dodatkowych opłat. W
innym razie operator będzie mógł zażądać naliczenia kosztów za roaming. Ma to zapobiec
nadużyciom takim jak podpisywanie umowy w jednym kraju, gdzie ceny są niższe, i korzystanie
z telefonu w innym.
 
 
Trzy  kraje,  które  nie  należą do Unii  Europejskiej,  ale  są  częścią  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego - Islandia, Norwegia i Liechtenstein - również wyeliminują opłaty roamingowe.
 
 
 
Krótka historia opłat roamingowych w UE Po raz pierwszy instytucje europejskie zajęły się
roamingiem w 2007 r., wprowadzając tzw. „eurotaryfę”, która wyznaczała maksymalne stawki za
połączenia. Jednak ceny połączeń międzynarodowych dalej zdecydowanie przekraczały koszty
ponoszone przez operatorów. Minuta połączenia kosztowała 1,63 euro, w 2014 r. już tylko 19
centów. W kwietniu 2016 r. opłaty zmalały do 5 centów za minutę.
 
 
Wysokie  koszty  roamingu  są  szczególnie  uciążliwe  dla  powiększającej  się  grupy  osób
korzystających z internetu w swoich telefonach. Od 2007 r. rynek danych w roamingu urósł o
630 proc.
 
 
W pierwszej połowie 2018 r. w życie wchodzi rozporządzenie o transgranicznym korzystaniu z
usług on-line. Wykupione w domu cyfrowe treści takie jak prasa, muzyka i filmy będą dostępne
również za granicą.
 
 
Od obniżenia cen hurtowych do końca roamingu
 
Zniesienie  opłat  roamingowych  stało  się  możliwe,  gdy  Parlament  Europejski  i  państwa
członkowskie porozumieli się w sprawie hurtowych cen roamingu, czyli pieniędzy, które jedna
firma  telekomunikacyjna  płaci  drugiej  za  dostęp  do  jej  infrastruktury  za  granicą.  Dzięki
Parlamentowi  ceny  hurtowe  będą  niższe  niż  te,  które  proponowała  Komisja.  
 
 
Sprawozdawczyni  z  ramienia Parlamentu Pilar  del  Castillo  (EPL,  Hiszpania)  powiedziała:
„Dzięki  determinacji  Parlamentu  Europejskiego,  doprowadziliśmy  do  zniesienia  opłat
roamingowych.  Możemy  podróżować  po  Europie  nie  martwiąc  się  tym,  jaki  rachunek
zobaczymy  po  powrocie”.
 
 
W czwartek 15 czerwca o 11.00 posłanka Pilar de Castillo Vera będzie odpowiadała na żywo na
Facebooku na pytania użytkowników.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0372+0+NOT+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20170515STO74834/abonenci-uslug-online-beda-mogli-korzystac-z-nich-za-granica
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20170515STO74834/abonenci-uslug-online-beda-mogli-korzystac-z-nich-za-granica
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170130IPR60199/end-of-mobile-roaming-charges-deal-on-lower-wholesale-price-caps
https://www.europarltv.europa.eu/pl/programme/others/roaming-fees-to-end-but-when
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://www.facebook.com/europeanparliament/


Więcej informacji
Najczęściej zadawane przez obywateli pytania (strona Komisji Europejskiej)
Ocena narodowych hutrowych rynków roamingu i rozporządzenia o roamingu (Biuro Analiz
Parlamentu Europejskiego, w języku angielskim)
“Roam like at home by default”: raport Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (w języku
angielskim)
Wartość dodana polityki Unii Europesjkiej w kwestii telefonicznych opłat roamingowych (Biuro
Analiz Parlamentu Europejkiego, w języku angielskim)
Koniec roamingu: Parlament usuwa ostatnią przeszkodę
Koniec roamingu - pytania z mediów społecznościowych (wideo)

Koniec roamingu: 10-letnia walka Viviane Reding
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/the-end-of-roaming-a-10-year-battle-for-viviane-reding

Roaming: Q&A z posłanką Pilar de Castillo Vera
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=6ec83250-c8d6-4a8d-a64c-a68d0130f652
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-roam-home
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_BRIE_581396_%20The%20review_of_national_wholesale_roaming_markets.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_BRIE_581396_%20The%20review_of_national_wholesale_roaming_markets.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595857/EPRS_BRI%282016%29595857_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595857/EPRS_BRI%282016%29595857_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/494465/IPOL-EAVA_DV%282014%29494465_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/494465/IPOL-EAVA_DV%282014%29494465_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170329IPR69066/koniec-roamingu-parlament-usuwa-ostatnia-przeszkode
https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/end-of-roaming-questions-from-social-media?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network

