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Komisja Europejska z zadowoleniem przyj??a decyzj? Parlamentu Europejskiego, który na sesji
plenarnej w Strasbourgu zaakceptowa? porozumienie z czerwca br. w sprawie ostatecznego
zako?czenia naliczania op?at roamingowych. Ma to nast?pi? w po?owie 2017 r. PE przyj??
nowy pakiet telekomunikacyjny, zawieraj?cy równie? m.in. przejrzyste zasady reguluj?ce prawa
dost?pu do internetu.

Andrus Ansip, wiceprzewodnicz?cy KE odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy,
powiedzia?: - G?os Europejczyków zosta? wys?uchany. Dzisiejsze g?osowanie to
ostateczny rezultat wzmo?onych wysi?ków, aby zako?czy? pobieranie op?at
roamingowych w UE oraz zapewni? otwarty dost?p do internetu. Od po?owy czerwca
2017 r. Europejczycy, gdy podró?uj? do innych krajów Unii, zap?ac? za u?ywanie
telefonu komórkowego tyle samo co u siebie w domu. A ju? od kwietnia 2016 r. ceny
znowu spadn?. To ukoronowanie ci??kiej pracy Komisji, w szczególno?ci
wiceprzewodnicz?cych Viviane Reding i Neele Kroes, zdeterminowanych aby zmierzy? si?
op?atami roamingowymi. Tu nie chodzi tylko o pieni?dze, to tak?e kwestia znoszenia barier na
Jednolitym Rynku Cyfrowym. Dzisiejsze osi?gni?cie to pierwszy krok w stron? Jednolitego
Rynku Telekomunikacyjnego. Trzeba w?o?y? wi?cej wysi?ku aby przezwyci??y? krajowe
ograniczenia oraz ustali? wyzwania takie jak koordynacja spektrów radiowych. Ju? w
przysz?ym roku zrobimy krok naprzód proponuj?c ambitne zmiany w europejskich regulacjach
telekomunikacyjnych. Liczymy na wsparcie PE oraz krajów cz?onkowskich.
Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za gospodark? cyfrow? i spo?ecze?stwo
cyfrowe, powiedzia?: - To porozumienie pokazuje, ?e UE mo?e osi?ga? konkretne wyniki, które
polepszaj? ?ycie Europejczyków. Op?aty roamingowe ju? niebawem b?d? z?ymi
wspomnieniami, a my po raz pierwszy b?dziemy mieli przepisy dotycz?ce neutralno?ci
internetu. B?d? one chroni? prawo ka?dego Europejczyka do dost?pu do informacji, zgodnego
z jego wyborem, bez dyskryminacji czy ingerencji. Unikniemy fragmentacji jednolitego rynku,
tworz?c prawne fundamenty dla biznesu i u?atwiaj?c wspó?prac? przez granice.
- Zniesienie op?at za roaming by?o przez wszystkich d?ugo oczekiwane: przez zwyk?ych
u?ytkowników, start-upy, ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa, i wszelkiego rodzaju organizacje
- powiedzia?a podczas debaty pos?anka, Pilar del Castillo (EPL, ES), autorka
sprawozdania w sprawie nowych przepisów. - Dzi?ki tej umowie, Europa stanie si? równie?
jedynym regionem ?wiata, który prawnie gwarantuje otwarty internetu i neutralno?? sieci.
Zasada neutralno?ci sieci b?dzie obowi?zywa? bezpo?rednio w 28 pa?stwach cz?onkowskich.
Gwarantuje wszystkim równy dost?p do sieci.
Obni?ki od kwietnia
Op?aty za roaming, wysy?anie wiadomo?ci tekstowych i korzystanie z mobilnego internetu za
granic? w UE b?d? ca?kowicie zakazane od 15 czerwca 2017 r.
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Od 30 kwietnia 2016 op?ata roamingu nie b?dzie mog?a przekracza?:
0,05 euro za minut? po??czenia g?osowego wychodz?cego
0,02 euro za wiadomo?ci tekstowe (SMS),
0,05 euro za megabajt mobilnego korzystania z internetu.
Stawki za po??czenie g?osowe przychodz?ce zostan? okre?lone do ko?ca tego roku i nale?y
si? spodziewa?, ?e b?d? znacznie ni?sze od tych za polaczenie wychodz?ce.
Zwrot kosztów i zapobieganie nadu?yciom
Je?li operator jest w stanie wykaza?, ?e nie jest w stanie odzyska? kosztów poniesionych z
tytu?u ?wiadczenia us?ugi roamingu, oraz, ?e ma to negatywny wp?yw na ceny krajowe,
krajowy urz?d regulacyjny w dziedzinie rynku us?ug telekomunikacyjnych (w Polsce: Urz?d
Komunikacji Elektronicznej - UKE) mo?e upowa?ni? go do na?o?enia minimalnych dop?at w
wyj?tkowych okoliczno?ciach w celu odzyskania poniesionych kosztów. Pos?owie
wynegocjowali z Rad? gwarancje, ?e krajowe organy regulacyjne b?d? mia?y mo?liwo??
zmieniany wysoko?ci dop?at lub ich odrzucenia.
W celu ochrony przemys?u przed nadu?yciami, takimi jak "permanentny roaming", operatorzy
zostan? upowa?nieni w pewnych okoliczno?ciach do na?o?enia niewielkiej op?aty, ni?szej ni?
obecne stawki, zgodnie z zasad? "uczciwego u?ytkowania". Szczegó?y zostan? okre?lone
przez Komisj? i krajowych regulatorów.
Otwarty dost?p do internetu
Nowe prawo zobowi?zuje firmy oferuj?ce dost?p do internetu do równego traktowania
wszystkich transmisji danych, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji i bez wzgl?du na
nadawc? i odbiorc?, konsultowane lub rozpowszechniane tre?ci, wykorzystywane lub
udost?pniane aplikacje lub us?ugi, lub te? na wykorzystywane urz?dzenia ko?cowe.
Odst?pstwo od tej zasady mo?e by? uzasadnione konieczno?ci? przestrzegania orzecze?
s?dowych, zapewnienie zgodno?ci z przepisami prawa oraz zapobieganiem przeci??eniu sieci
lub cyberatakom. Gdyby te odst?pstwa od zasad zarzadzania sieci? musia?y by? zastosowane,
b?d? zgodne z zasadami transparencji, niedyskryminacji i proporcjonalno?ci, nie powinny te?
obowi?zywa? d?u?ej, ni? to absolutnie konieczne.
Operator b?dzie mia? prawo zaoferowa? us?ugi specjalistyczne (na przyk?ad internet
nadzwyczajnej jako?ci niezb?dny realizacji specjalnych potrzeb), ale tylko pod warunkiem, ?e
nie wp?ynie to negatywnie na ogóln? jako?? internetu.
Pr?dko?? przesy?ania danych: przestrzeganie umowy lub rekompensata
Pos?owie wprowadzili zapis obliguj?cy dostawców us?ug internetowych do udzielenia klientom
podpisuj?cym umow? na stacjonarny lub mobilny dost?p do internetu jasnego i zrozumia?ego
wyja?nienia dotycz?ce maksymalnej i minimalnej pr?dko?ci pobierania i wysy?ania danych, bo
rzeczywista wydajno?? sieci cz?sto ro?ni si? od tej deklarowanej w reklamach.
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Gdyby wyst?pi?y znaczne odst?pstwa od deklarowanych pr?dko?ci u?ytkownik mia?by prawo
odst?pi? od umowy lub ??da? rekompensaty. Urz?d regulacyjny b?dzie odpowiedzialny za
ustalenie, czy naruszenie umowy jest znaczne, czy nie.
?ród?o: PE
Wi?cej informacji:
Porozumienie ws. zniesienia op?at roamingowych
Otwarty dost?p do internetu - infografika
Roaming - infografika
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