Unijna nowelizacja prawa telekomunikacyjnego

W dniu 24 listopada 2009 r. Parlament
Europejski zatwierdzi³ unijny pakiet reform
prawa telekomunikacyjnego. Celem nowelizacji
jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci na rynku
us³ug telekomunikacyjnych, wzmocnienie
praw konsumentów tych us³ug, a tak¿e
powo³anie nowego europejskiego regulatora.

Grudzieñ 2009

Elektronicznej (ang. BEREC), który ma zast¹piæ
obecn¹ Europejsk¹ Grupê Regulatorów (ERG). Ma
on zadbaæ o harmonizacjê rozwi¹zañ przyjmowanych
przez regulatorów krajowych w celu zapewnienia
uczciwej konkurencji i wysokiej jakoœci us³ug. Nowy
organ ma otrzymaæ status agencji wspólnotowej.
„Funkcjonalna separacja”

Podniesienie standardu ochrony praw
konsumentów
1. U¿ytkownik bêdzie mia³ prawo do:
·
przeniesienia numeru w sieci stacjonarnej lub
komórkowej w ci¹gu jednego dnia roboczego
przy zachowaniu dotychczasowego numeru,
·
lepszej informacji na temat wybieranych us³ug,
cen i warunków zawieranych umów,
·
zawierania umowy z operatorem na czas nie
d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce, przy czym operator
bêdzie musia³ zapewniæ u¿ytkownikowi
mo¿liwoœæ podpisania umowy na 12 miesiêcy,
·
lepszej ochrony przed niepowo³anym dostêpem
do swoich danych osobowych oraz przed
spamem,
·
zapewnionego przez dostawców bezpieczeñstwa
przetwarzanych danych u¿ytkowników oraz
informowania u¿ytkowników i odpowiednich
organów o wszelkich przypadkach naruszenia
ochrony tych danych,
·
poprawy jakoœci zamawianych us³ug transmisji
- krajowe organy regulacyjne bêd¹ mog³y
ustanawiaæ minimalne progi jakoœci us³ug
transmisji za poœrednictwem sieci,
·
wyra¿ania zgody na zainstalowanie plików
„cookies”.
2. Ograniczenie dostêpu do Internetu bêdzie mog³o
byæ podejmowane jedynie „z poszanowaniem
zasady domniemania niewinnoœci i prawa do
prywatnoœci” oraz w wyniku „uprzedniej,
uczciwej i bezstronnej procedury” gwarantuj¹cej
wys³uchanie racji u¿ytkownika.

Nowe przepisy umo¿liwiaj¹ tak¿e dokonanie tzw.
„funkcjonalnej separacji”. Oznacza to mo¿liwoœæ
wydzielenia ze struktury operatora dominuj¹cego
jednostki odpowiedzialnej za sprzeda¿ us³ug
i produktów hurtowych z wykorzystaniem
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zarz¹dzaj¹cej
t¹ infrastruktur¹. Jednostka taka zobowi¹zana bêdzie
do stosowania równych warunków œwiadczenia us³ug
w odniesieniu do „w³asnej” jednostki detalicznej,
powsta³ej z podzia³u operatora dominuj¹cego, oraz
w odniesieniu do innych przedsiêbiorców
telekomunikacyjnych.
Numer alarmowy 112
Nowelizacja ma zapewniæ u¿ytkownikom lepszy
dostêp do numeru alarmowego 112 dziêki zastosowaniu
nowych technologii. Zwiêkszono nacisk na obowi¹zek
przekazywania przez operatorów informacji o lokalizacji
osoby dzwoni¹cej na numer 112 s³u¿bom powo³anym
do niesienia pomocy. Podjête zostan¹ równie¿ dzia³ania
propaguj¹ce wœród obywateli Unii funkcjonowanie
numeru 112.
Harmonogram reform
·
18 grudnia 2009 r. - wejœcie w ¿ycie ca³ego
pakietu reform z dniem publikacji w Dzienniku
Urzêdowym UE
·
wiosna 2010 r. - powo³anie Organu Europejskich
Regulatorów £¹cznoœci Elektronicznej (BEREC)
·
do czerwca 2011 r. - wprowadzenie pakietu
reform do prawa krajowego w 27 pañstwach
cz³onkowskich UE.

3. Zwiêkszony zostanie dostêp osób niepe³nosprawnych
do us³ug telekomunikacyjnych tak, aby mog³y
one z nich korzystaæ na takich samych zasadach,
co pozostali, ale przy wykorzystaniu innych,
odpowiednich œrodków.
Nowy organ regulacyjny
Pakiet obejmuje tak¿e rozporz¹dzenie powo³uj¹ce
Organ Europejskich Regulatorów £¹cznoœci
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