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Europejski kodeks łączności elektronicznej i BEREC 
Konieczność ożywienia inwestycji w infrastrukturę i dostosowania unijnych przepisów telekomunikacyjnych do 
zmian technologicznych oraz zmieniających się potrzeb i zwyczajów konsumentów skłoniła Komisję Europejską 
do przedstawienia w 2016 r. dwóch wniosków ustawodawczych: dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks 
łączności elektronicznej oraz rozporządzenia o Organie Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC). Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad tekstem uzgodnionym z Radą w rozmowach trójstronnych 
ma się odbyć w czasie pierwszej sesji plenarnej w listopadzie. 

Wnioski Komisji Europejskiej 
14 września 2016 r. Komisja przyjęła dwa wnioski w ramach pakietu telekomunikacyjnego. 

Europejski kodeks łączności elektronicznej 
Nowy wniosek dotyczący kodeksu łączności elektronicznej ustanowi nowe wspólne reguły i cele dotyczące 
branży telekomunikacyjnej w UE. Nowy kodeks ma na celu wprowadzenie łagodniejszego systemu 
regulacyjnego, w szczególności w odniesieniu do współinwestowania konkurencyjnych operatorów w sieci 
o dużej przepustowości, a także ułatwienie udziału w projektach inwestycyjnych mniejszym podmiotom i 
podmiotom, które jako pierwsze wprowadzają daną technologię. Ponadto ma on na celu poprawę 
koordynacji i wykorzystania częstotliwości radiowych w UE dzięki wydłużeniu okresów obowiązywania 
licencji, skoordynowanemu harmonogramowi zadań i bardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym 
efektywnego wykorzystania widma. We wniosku wprowadzono również zmiany w zakresie zarządzania, 
systemu usługi powszechnej oraz przepisów dotyczących łączności w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Wreszcie, aby wzmocnić ochronę konsumentów, proponowany kodeks skupia się na kwestiach, których nie 
uwzględniono w ogólnych unijnych przepisach dotyczących ochrony konsumentów. 

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 
Drugi wniosek zaktualizuje rozporządzenie w sprawie BEREC, czyli organu regulacyjnego na szczeblu UE. 
Misją BEREC jest wspieranie Komisji i krajowych organów regulacyjnych we wdrażaniu przepisów UE w 
dziedzinie telekomunikacji. W skład BEREC wchodzą obecnie dwa organy: Urząd BEREC w Rydze (Łotwa), 
który udziela wsparcia oraz rada organów regulacyjnych, która składa się z dyrektorów generalnych 
krajowych organów regulacyjnych. Wniosek ma na celu przekształcenie BEREC w pełnoprawną agencję oraz 
zapewnienie, by jeden organ zarządzający był w stanie podejmować decyzje regulacyjne, a także 
odpowiednie decyzje administracyjne i finansowe. We wniosku powierza się BEREC nowe zadania, w tym 
pewne prawnie wiążące uprawnienia w celu zapewnienia spójnego stosowania ram regulacyjnych, takie jak 
dostarczanie krajowym organom regulacyjnym wytycznych na temat analiz geograficznych, a także 
wypracowanie wspólnego podejścia do wydawania wzajemnie weryfikowanych opinii o projektach 
krajowych środków dotyczących przyznawania praw do użytkowania widma radiowego lub sporów 
transgranicznych. Wniosek zmienia również system zarządzania BEREC. W chwili obecnej Komisja może 
uczestniczyć w posiedzeniach rady organów regulacyjnych jako obserwatorka i ma jednego przedstawiciela 
w komitecie zarządzającym Urzędu BEREC (którego głównym zadaniem jest wsparcie administracyjne). 
Zgodnie z wnioskiem zarząd agencji miałby się składać z jednego przedstawiciela każdego państwa 
członkowskiego i dwóch z Komisji Europejskiej. Każdy członek zarządu miałby prawo głosu. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
2 października 2017 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) 
przyjęła dwa sprawozdania w sprawie wniosków (Europejski kodeks łączności elektronicznej i BEREC). Po 
kilku posiedzeniach trójstronnych negocjacje międzyinstytucjonalne zakończyły się wstępnym 
porozumieniem w sprawie tekstów zawartym 6 czerwca 2018 r. 10 lipca 2018 r. komisja ITRE zatwierdziła 
wstępne porozumienia. 
Jeżeli chodzi o Europejski kodeks łączności elektronicznej, uzgodnione zasady współinwestowania mają na 
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celu rozwój nowych sieci o bardzo dużej przepustowości przez wspieranie podziału ryzyka i porozumień 
między operatorami. Wspierane będzie również korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej w celu 
zwiększenia dostępu do internetu. Ponadto nowy kodeks ułatwi operatorom bez własnej sieci oferowanie 
usług i uprości system regulacyjny obowiązujący operatorów działających wyłącznie na rynku hurtowym. 
Włączenie usług świadczonych za pośrednictwem internetu do zakresu dyrektywy zapewni jednolitą 
ochronę użytkowników końcowych bez względu na rodzaj używanych usług łączności. Usługi łączności 
niewykorzystujące numerów będą jednak podlegać łagodniejszym przepisom. Dostawcy usług 
telekomunikacyjnych będą musieli korzystać z szyfrowania, aby lepiej chronić użytkowników przed 
incydentami bezpieczeństwa. Wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do odpowiednich łączy 
szerokopasmowych, umożliwiających im korzystanie z usług takich jak e-administracja i połączenia wideo. 
Aby pomóc konsumentom, kodeks usprawni monitorowanie rozliczeń długości połączeń i przepływu 
danych, zagwarantuje równy dostęp niepełnosprawnym konsumentom, ułatwi porównywanie ofert, 
zmianę operatora (w tym przenoszenie niewykorzystanych środków i ułatwienie zachowania dawnego 
numeru) i przyzna prawo do odszkodowania w przypadku, gdy zmiana trwa zbyt długo. Ponadto Parlament 
zdecydowanie opowiedział się za wprowadzeniem odwróconego systemu 112 w oparciu o ulepszone 
narzędzia systemu geolokalizacji, które umożliwią organom krajowym wysyłanie obywatelom ostrzeżeń w 
przypadku zbliżających się katastrof i w sytuacjach nadzwyczajnych. W celu ułatwienia wprowadzenia sieci 
5G w całej Europie, kodeks umożliwi udzielanie 20-letnich licencji na korzystanie z widma radiowego oraz 
udostępnianie nowych pasm częstotliwości w sposób terminowy i skoordynowany. Ułatwi również 
interwencję regulacyjną, w tym przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), 
co zapewni spójne wdrażanie nowych przepisów, zwłaszcza tych dotyczących symetrycznych uregulowań 
i współinwestowania. 
Jeśli chodzi o BEREC, podczas gdy Komisja zaproponowała przekształcenie BEREC i jego Urzędu w jedną 
agencję UE, komisja ITRE zaproponowała utrzymanie podwójnej struktury BEREC i Urzędu BEREC, z 
odrębnymi zadaniami i strukturą organizacyjną dla każdego z nich. Agencja Wsparcia Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) byłaby organem UE posiadającym osobowość 
prawną. Ponosiłaby wyłączną odpowiedzialność z tytułu powierzonych jej zadań i przyznanych jej 
uprawnień. Urząd BEREC byłby niezależny w sprawach operacyjnych i technicznych oraz posiadałby 
autonomię prawną, administracyjną i finansową. Byłby reprezentowany przez przewodniczącego rady 
organów regulacyjnych. Jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, BEREC składałby się z rady organów 
regulacyjnych, eksperckich grup roboczych i izby odwoławczej. Głównym celem BEREC byłoby zapewnienie 
spójnego podejścia regulacyjnego do wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej. 
Wstępne porozumienie osiągnięte po rozmowach trójstronnych opiera się między innymi na następującym 
kompromisie: Urząd BEREC będzie posiadał osobowość prawną, ale nie sam BEREC, który pozostanie 
organem krajowych organów regulacyjnych. Aby Urząd mógł wykonywać nowe zadania zgodnie z nowym 
Europejskim kodeksem łączności elektronicznej, udostępniono mu środki finansowe i zasoby kadrowe, w 
związku z czym współprawodawcy podjęli decyzję o włączeniu motywu zobowiązującego do wspierania 
go w ramach uprawnień i zakresu wspólnych ram dla agencji zdecentralizowanych. Parlament zgodził się z 
propozycjami Rady dotyczącymi przejścia od zwykłej większości do dwóch trzecich głosów w przypadku 
kluczowych decyzji podejmowanych przez radę organów regulacyjnych i zarząd. 
Podczas negocjowania kodeksu i BEREC prawodawcy uzgodnili, że od maja 2019 r.  opłaty za połączenia 
wewnątrzunijne nie mogą przekraczać 19 centów za połączenie telefoniczne i 6 centów za wysłanie 
wiadomości tekstowej. 
Parlament zagłosuje nad ostatecznie uzgodnionym tekstem podczas pierwszej sesji plenarnej w listopadzie. 

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: Komisja przedmiotowo 
właściwa: ITRE; Europejski kodeks łączności elektronicznej  
2016/0288(COD); Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera 
(PPE, Hiszpania); BEREC 2016/0286(COD); Sprawozdawca: 
Evžen Tošenovský (ECR, Republika Czeska). 
Więcej informacji można znaleźć w briefingach pt. 
„Opracowywanie prawa UE” (Europejski kodeks łączności 
elektronicznej; BEREC). 
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