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Hurtowe rynki roamingu
Zbliża się koniec kosztów roamingu w Unii Europejskiej, co obiecywano na szczeblu politycznym już
od ponad dekady. Cztery kolejne rozporządzenia obniżyły opłaty roamingowe (choć ich nie
wyeliminowały) za połączenia, wiadomości SMS i przepływ danych o ponad 90 %. W 2015 r. Rada i
Parlament Europejski zgodziły się na zniesienie od 15 czerwca 2017 r. opłat roamingowych w UE.
Warunkiem wstępnym tego rozwiązania jest przyjęcie nowych przepisów o hurtowych rynkach
roamingu. Oczekuje się, że głosowanie nad tym wnioskiem w Parlamencie Europejskim (po
osiągnięciu porozumienia w negocjacjach trójstronnych) odbędzie się podczas pierwszej
kwietniowej sesji plenarnej.

Kontekst
W 2015 r. Rada i Parlament Europejski zgodziły się w rozporządzeniu (UE) 2015/2120 na zniesienie od 15
czerwca 2017 r. w UE opłat roamingowych związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych.
Urzeczywistniłby się wtedy system „roam-like-at-home” (korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju –
RLAH) obejmujący wszystkich obywateli europejskich podróżujących po Unii. Rozporządzenie nie poruszyło
jednak kwestii hurtowych rynków roamingu, ponieważ należało najpierw dogłębniej zbadać dotyczące ich
warunki rynkowe. Wykonany dla Komisji Europejskiej przegląd wykazał, że krajowe hurtowe rynki roamingu
nie działają prawidłowo i wymagają interwencji regulacyjnej. Komisja zaproponowała więc w czerwcu 2016 r.
regulację wyznaczającą maksymalny poziom hurtowych opłat roamingowych, których operatorzy
telekomunikacyjni mogliby od 15 czerwca 2017 r. żądać od siebie nawzajem za połączenia, wiadomości SMS i
przepływ danych.

Ważny krok w kierunku jednolitego rynku cyfrowego UE
Unijny rynek komunikacji mobilnej wciąż jest rozdrobniony. Żaden operator sieci komórkowej nie prowadzi
działalności we wszystkich państwach członkowskich, a oferty na krajowych rynkach detalicznych i mobilny
przesył danych znacząco różnią się między państwami członkowskimi. Zniesienie detalicznych opłat
roamingowych wciąż ma priorytetowe znaczenie dla realizacji jednolitego rynku cyfrowego, by poprawić tę
sytuację. Aby zrównoważyć ten rynek na szczeblu UE, krajowe hurtowe rynki roamingu powinny być
konkurencyjne i pozwalać operatorom na oferowanie detalicznych usług roamingu bez dodatkowych opłat
dla klientów powyżej ceny krajowej. Taki model zagraża niektórym krajowym modelom opłat, więc
zainteresowane strony są podzielone, szczególnie w odniesieniu do propozycji pułapów cenowych:
konsumenci, mali operatorzy i operatorzy w krajach nordyckich (w których powszechne są oferty
nielimitowanych danych mobilnych) preferują niższe pułapy cen hurtowych, a inni, głównie wielcy
operatorzy i ci obsługujący miejsca często odwiedzane przez turystów, woleliby wyższe pułapy, by odzyskać
koszty i pozwolić sobie na inwestycje w modernizację sieci umożliwiających na większy przepływ danych. Im
niższy pułap cenowy, tym większa ilość danych, z których korzystać mogą konsumenci, podróżując po UE,
jeżeli ich krajowy operator stosuje uznane przez Komisję w 2016 r. „zasady uczciwego korzystania”
pozwalające operatorom na limitowanie ilości danych, z których konsumenci mogą korzystać w podróży.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Dnia 29 listopada 2016 r. parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)
przegłosowała znaczne obniżenie pułapów cen hurtowych zaproponowanych przez Komisję, podczas gdy
Rada zaproponowała wyższe wyjściowe pułapy cenowe. Na trzecim posiedzeniu trójstronnym dnia 31
stycznia 2017 r. osiągnięto porozumienie w sprawie znacznego obniżenia pułapów cen hurtowych w
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stosunku do początkowych propozycji w celu uwzględnienia malejącej w czasie ceny jednostkowej danych.
W ramach porozumienia Komisja do końca 2019 r. przeprowadzi przegląd rynku hurtowego i do 15 grudnia
2018 r. przedstawi Parlamentowi i Radzie ocenę śródokresową, w której zbada początkowe efekty zniesienia
detalicznych opłat roamingowych. Następnie Komisja co dwa lata będzie składać sprawozdanie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Pierwsze czytanie: 2016/0185 (COD); Komisja
przedmiotowo właściwa: ITRE; Sprawozdawczyni:
Miapetra Kumpula-Natri (S&D, Finlandia). Zob. również
briefing z serii „Opracowywanie prawa UE” Biura Analiz
Parlamentu Europejskiego pt. „Rozporządzenie w
sprawie hurtowych usług roamingowych”.
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