Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 14. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 czerwca 2012 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w sprawie kar finansowych, jakich domaga się od Polski Komisja Europejska
w związku z niewdrożeniem do prawa polskiego dyrektyw telekomunikacyjnych. W mediach pojawiły się
informacje, że KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pozew
w sprawie ukarania Polski karami za niewdrożenie dwóch dyrektyw telekomunikacyjnych. Chodzi o tak zwaną dyrektywę praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywę lepszych uregulowań
prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. Kwota kary, jaką będzie miała zapłacić Polska, to
56 000 euro za każdy dzień bez wdrożenia europejskiego prawa. Prace nad wdrożeniem wymienionego prawa europejskiego są obecnie na etapie rządowym, dlatego ewentualna kara oraz jej wysokość będzie zależała
od szybkich działań polskiego rządu. Warto dodać, iż z powodu niewdrożenia dyrektyw telekomunikacyjnych tracą również polscy konsumenci. Dyrektywy mają na celu między innymi promowanie otwartego dostępu użytkowników internetu do informacji, zabezpieczenie obrotu danymi klientów firm telekomunikacyjnych, pozwalają też na łatwiejszą zmianę operatora telekomunikacyjnego.
Otwartość rynku telekomunikacyjnego oraz łatwy dostęp do nowych rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji powinny być priorytetami w działaniach polskiego rządu. Brak aktywności i opóźnienie we wdrożeniu
dyrektyw telekomunikacyjnych powodują, iż polscy konsumenci nie korzystają z korzystnych przepisów
europejskich. Dodatkowo państwo polskie narażone jest na wypłatę milionowych kar finansowych za opóźnienia w implementacji prawa wspólnotowego.
W związku z przedstawionymi faktami zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
1. Na jakim etapie prac rządowych znajduje się prawo telekomunikacyjne, w którym mają być wdrożone
dyrektywy telekomunikacyjne przygotowane przez organy Unii Europejskiej?
2. Kiedy rząd zamierza zakończyć pracę nad wdrożeniem wymienionych dyrektyw do polskiego prawa?
3. Co jest powodem tak długiego opóźnienia w implementacji wymienionych dyrektyw?
4. Kto odpowiada za opóźnienia związane z wdrożeniem przedmiotowych dyrektyw?
5. Czy rząd posiada już informację o pozwie złożonym przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem przez Polskę dyrektyw telekomunikacyjnych?
Z poważaniem
Maciej Klima

