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Tegoroczne wakacje w UE będą tańsze dla użytkowników telefonów
komórkowych. Już od połowy czerwca zniesione zostaną opłaty roamingowe
dla osób, które korzystają ze swoich komórek i smartfonów w innym
kraju Unii. Nowy mechanizm rozliczeń „Roam like at home” gwarantuje,
że będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych na
takich samych zasadach jak w kraju zamieszkania.
1. Roaming w UE
Jak działa roaming w UE?
Kiedy podróżujesz do innego kraju i dzwonisz, wysyłasz smsy lub
surfujesz w internecie za pomocą swojego telefonu komórkowego lub
urządzenia korzystającego z karty SIM zarejestrowanej w kraju
ojczystym, korzystasz z usługi roamingu. Operator z Twojego kraju
płaci zagranicznemu operatorowi za korzystanie z jego sieci. Ta opłata
pomiędzy operatorami nazywana jest hurtową ceną usługi roamingowej.
Stanowi ona koszt dla operatora w kraju pochodzenia, dlatego wpływa na
wysokość ostatecznego rachunku dla konsumenta. Z tego powodu KE
podjęła działania w celu ograniczenia hurtowych cen roamingu w UE,
równocześnie z działaniami na rzecz bezpośredniego ograniczenia cen
detalicznych płaconych przez konsumentów.
Jaki kształtują się krajowe ceny usług mobilnych na terenie UE?
Europejczycy mają różne upodobania podróżnicze w różnych krajach UE, a
w odwiedzanych krajach są również różne koszty usług sieciowych.
Niedawne badanie Komisji Europejskiej pokazuje także, że oferty
detaliczne
dla
konsumentów
różnią
się
pomiędzy
państwami
członkowskimi. Na przykład w 2016 r. cena najtańszej miesięcznej
oferty obejmującej 1 GB danych, 600 minut rozmów oraz 225 wiadomości
SMS sięgała od 60 euro na Węgrzech do 8 euro w Estonii (bez VAT i
jakiejkolwiek dotacji na smartfona).
2. Działania UE na rzecz obniżenia opłat roamingowych
Od 2007 r. Komisja Europejska z powodzeniem działała na rzecz
obniżenia konsumenckich cen za roaming. Zmieniło to zwyczaje wielu
Europejczyków, którzy wcześniej zwykle wyłączali swoje telefony
komórkowe podczas podróży. W 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła
projekt przepisów znoszących opłaty roamingowe dla osób odbywających
okresowe podróże po terytorium Unii. W październiku 2015 r. Parlament
Europejski oraz Rada uzgodniły, że powinno to nastąpić od dnia 15
czerwca 2017 r. (zob. szczegóły).
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Od 15 czerwca 2017 r. każdy będzie mógł korzystać ze swojego
urządzenia przenośnego podczas podroży po terytorium UE, ponosząc te
same opłaty co w kraju ojczystym („roam like at home”), pod warunkiem
przestrzegania przez operatorów tzw. polityki uczciwego korzystania.
Na przykład jeżeli płacisz za miesięczny pakiet minut, SMS-ów i danych
w swoim kraju, każde połączenie, sms lub przesył danych za granicą na
terytorium UE zostaną naliczone w ramach tego pakietu, tak jakbyś
przebywał w kraju ojczystym – bez dodatkowych opłat.
Jakie były różne obniżki cen roamingowych?
Od 2007 r. UE udało się obniżyć detaliczne ceny połączeń o 92 proc.
[1].
Od 2009 r. UE udało się obniżyć detaliczne ceny wiadomości SMS o 92
proc. [2].
Roaming danych jest obecnie nawet o 96 proc. tańszy w porównaniu z
2012 r., kiedy zaczął obowiązywać pierwszy pułap cen detalicznych UE w
odniesieniu do roamingu danych [3].
Między 2008 a 2015 r. pula danych dostępnych w roamingu zwiększyła się
ponad stukrotnie.
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