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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie 

hurtowych rynków usług roamingu 

(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0399), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0219/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 

października 2016 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-

0372/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W rozporządzeniu (UE) 2015/2120 

ustanowiono nowy mechanizm ustalania 

cen detalicznych usług roamingu 

regulowanego w całej Unii w celu 

zniesienia dodatkowych opłat z tytułu 

detalicznych usług roamingu bez 

zakłócania działania rynków krajowych i 

odwiedzanych. 

(3) W rozporządzeniu (UE) 2015/2120 

ustanowiono nowy mechanizm ustalania 

cen detalicznych usług roamingu 

regulowanego w całej Unii w celu 

zniesienia dodatkowych opłat z tytułu 

detalicznych usług roamingu z dniem 15 

czerwca 2017 r. bez zakłócania działania 

rynków krajowych i odwiedzanych, 

ponieważ w Europie bez granic opłaty 

roamingowe nie mają uzasadnienia. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Rozporządzenie (UE) nr 2015/2120 

przewiduje możliwość stosowania przez 

dostawcę usług roamingu „polityki 

uczciwego korzystania” zgodnie z aktami 

wykonawczymi, o których mowa w art. 6d 

rozporządzenia (UE) nr 531/2012. 

Odpowiednia polityka uczciwego 

korzystania jest istotna dla 

zagwarantowania zrównoważonego 

finansowo modelu hurtowego i 

detalicznego rynku usług roamingu. 

Hojnej polityce uczciwego korzystania na 

rzecz konsumentów muszą towarzyszyć 

pułapy cen hurtowych odzwierciedlające 

realne koszty świadczenia usług roamingu 

oraz takie, które umożliwią jak 

największej liczbie operatorów posiadanie 

ofert typu „roam-like-at-home” (czyli 

przewidujących korzystanie z telefonu za 

granicą tak jak w kraju) bez ponoszenia 

ogromnych zwyżek kosztów, działania na 

szkodę konkurencyjnych rynków 

krajowych bądź podnoszenia cen dla 

klientów krajowych. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zniesienie dodatkowych opłat z 

tytułu detalicznych usług roamingu, 

wprowadzone rozporządzeniem (UE) 

2015/2120, zwane również „roam-like-at-

home” (korzystanie z telefonu za granicą 

tak jak w kraju – RLAH), jest niezbędne do 

ustanowienia i ułatwienia funkcjonowania 

jednolitego rynku cyfrowego w całej Unii. 

Jednakże rozporządzenie to samo w sobie 

nie wystarcza, aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie rynku roamingu. 

(4) Zniesienie dodatkowych opłat z 

tytułu detalicznych usług roamingu, 

wprowadzone rozporządzeniem (UE) 

2015/2120, zwane również „roam-like-at-

home” (korzystanie z telefonu za granicą 

tak jak w kraju – RLAH), jest niezbędne do 

ustanowienia i ułatwienia funkcjonowania 

jednolitego rynku cyfrowego w całej Unii 

oraz obniżenia kosztów ponoszonych przez 

konsumentów. Jednakże rozporządzenie to 

samo w sobie nie wystarcza, aby zapewnić 

prawidłowe i zrównoważone 

funkcjonowanie rynku roamingu. Niniejsze 

rozporządzenie powinno zatem zapewniać, 

że modele ustalania cen na rynkach 

krajowych nie ucierpią na zniesieniu 

dodatkowych opłat z tytułu detalicznych 

usług roamingu. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Zniesienie dodatkowych opłat za 

roaming od 15 czerwca 2017 r. zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 531/2012 jest 

zatem uzależnione od zastosowania 

jakiegokolwiek aktu ustawodawczego 

zaproponowanego przez Komisję, który 

przewiduje odpowiednie środki wynikające 

z przeglądu hurtowych rynków roamingu. 

(5) Zniesienie dodatkowych opłat za 

roaming od 15 czerwca 2017 r. zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 531/2012 jest 

zatem uzależnione od zastosowania 

jakiegokolwiek aktu ustawodawczego 

zaproponowanego przez Komisję, który 

przewiduje odpowiednie środki wynikające 

z przeglądu hurtowych rynków roamingu, 

tak aby umożliwić zniesienie dodatkowych 

opłat z tytułu detalicznych usług 

roamingu. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W szczególności obecna forma 

funkcjonowania hurtowych rynków 

roamingu może wpływać na konkurencję i 

inwestycje na rynkach krajowych 

operatorów macierzystych z powodu 

nadmiernych hurtowych opłat z tytułu 

roamingu w porównaniu z krajowymi 

cenami detalicznymi stosowanymi wobec 

użytkowników końcowych. Dotyczy to w 

szczególności mniejszych operatorów lub 

operatorów, którzy wykonują netto więcej 

połączeń wychodzących, czego skutkiem 

jest strukturalne niezrównoważenie RLAH. 

(8) W szczególności obecna forma 

funkcjonowania hurtowych rynków 

roamingu może wpływać na konkurencję i 

inwestycje na rynkach krajowych 

operatorów macierzystych z powodu 

nadmiernych hurtowych opłat z tytułu 

roamingu w porównaniu z krajowymi 

cenami detalicznymi stosowanymi wobec 

użytkowników końcowych. Dotyczy to w 

szczególności mniejszych operatorów, w 

tym wirtualnych operatorów sieci 

komórkowej, mających zasadnicze 

znaczenie dla zdrowej konkurencji, oraz 
operatorów, którzy wykonują netto więcej 

połączeń wychodzących, czego skutkiem 

jest strukturalne niezrównoważenie RLAH. 

Kluczowe jest też dopilnowanie, aby 

dyrektywa .../... Parlamentu 

Europejskiego i Rady [Europejski kodeks 

łączności elektronicznej] zapewniała jasne 

i konsekwentne długoterminowe zachęty 

do prywatnych inwestycji w sektorze 

telekomunikacji. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Funkcjonowanie hurtowego rynku 

roamingu powinno umożliwiać operatorom 

odzyskanie wszystkich kosztów 

świadczenia hurtowych usług roamingu 

regulowanego, w tym kosztów 

połączonych i wspólnych. Powinno to 

utrzymać zachęty do inwestowania w sieci 

odwiedzane i pozwoliłoby na uniknięcie 

zakłócenia konkurencji krajowej na 

rynkach odwiedzanych spowodowanego 

(9) Funkcjonowanie hurtowego rynku 

roamingu powinno umożliwiać operatorom 

odzyskanie wszystkich faktycznie 

poniesionych kosztów świadczenia 

hurtowych usług roamingu regulowanego, 

w tym kosztów połączonych i wspólnych. 

Powinno to utrzymać zachęty do 

inwestowania w sieci odwiedzane i 

pozwoliłoby na uniknięcie zakłócenia 

konkurencji krajowej na rynkach 
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korzystaniem z arbitrażu regulacyjnego 

przez operatorów stosujących środki 

zaradcze w zakresie dostępu do hurtowych 

usług roamingu w celu konkurowania na 

krajowych rynkach odwiedzanych. 

odwiedzanych spowodowanego 

korzystaniem z arbitrażu regulacyjnego 

przez operatorów stosujących środki 

zaradcze w zakresie dostępu do hurtowych 

usług roamingu w celu konkurowania na 

krajowych rynkach odwiedzanych. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) W celu ułatwienia właściwego 

funkcjonowania wewnętrznego rynku 

hurtowych usług roamingu operatorzy 

sieci łączności ruchomej powinni móc 

odrzucać wnioski o hurtowy dostęp do 

usług roamingu jedynie na podstawie 

obiektywnych kryteriów i po uzyskaniu 

zezwolenia od swojego krajowego organu 

regulacyjnego. Przedsiębiorstwa, których 

wnioski o hurtowy dostęp do usług 

roamingu zostaną odrzucone, powinny 

mieć możliwość składania skarg do 

krajowych organów regulacyjnych. W 

interesie przejrzystości krajowy organ 

regulacyjny powinien informować 

Komisję o takich wnioskach o zezwolenie 

oraz wszystkich złożonych skargach. 

Komisja powinna podać do wiadomości 

publicznej informacje dotyczące takich 

wniosków i skarg, z zastrzeżeniem 

obowiązku zachowania poufności. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W odniesieniu do przepisów 

dotyczących opłat hurtowych, obowiązki 

regulacyjne na szczeblu unijnym powinny 

zostać utrzymane, ponieważ jakikolwiek 

(12) W odniesieniu do przepisów 

dotyczących opłat hurtowych, obowiązki 

regulacyjne na szczeblu unijnym powinny 

zostać utrzymane, ponieważ jakikolwiek 
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środek umożliwiający RLAH w całej Unii 

bez uwzględnienia kwestii poziomu 

kosztów hurtowych związanych ze 

świadczeniem takich usług mógłby wiązać 

się z ryzykiem zakłócenia rynku 

wewnętrznego usług roamingu i nie 

sprzyjałby większej konkurencji. 

środek umożliwiający RLAH w całej Unii 

bez uwzględnienia kwestii poziomu 

kosztów hurtowych związanych ze 

świadczeniem takich usług mógłby wiązać 

się z ryzykiem zakłócenia rynku 

wewnętrznego usług roamingu i nie 

sprzyjałby większej konkurencji. 

Konkurencja jest niezbędna dla rynku 

telekomunikacyjnego, zwłaszcza w 

przypadku nowych podmiotów, 

technologicznie innowacyjnych modeli 

usług, małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz przedsiębiorstw typu start-up, mając 

na względzie potrzebę promowania 

niezbędnych inwestycji w infrastrukturę 

sieciową w odpowiedzi na wzrost 

korzystania z usług transmisji danych, do 

którego przyczyni się wprowadzenie 

systemu RLAH; 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Przy ustalaniu maksymalnej opłaty 

hurtowej za usługi transmisji danych w 

roamingu regulowanym uwzględniono 

wszystkie elementy dostępu niezbędne do 

umożliwienia świadczenia usług roamingu, 

w tym koszty przesyłu danych do punktu 

wymiany określone przez operatora sieci 

macierzystej. 

(16) Korzystanie z usług transmisji 

danych szybko rośnie w Unii i na całym 

świecie. Wprowadzenie systemu RLAH od 

dnia 15 czerwca 2017 r. przyczyni się do 

tego wzrostu w kontekście roamingu, 

prowadząc do znacznego obniżenia kosztu 

jednostkowego wykorzystywanych danych. 

Aby uwzględnić wzrost korzystania z usług 

transmisji danych i obniżenie kosztu 

jednostkowego wykorzystywanych danych, 

maksymalna opłata hurtowa za usługi 

transmisji danych w roamingu 

regulowanym powinna być corocznie 

zmniejszana. Przy ustalaniu maksymalnej 

opłaty hurtowej za usługi transmisji danych 

w roamingu regulowanym uwzględniono 

wszystkie elementy dostępu niezbędne do 

umożliwienia świadczenia usług roamingu, 

w tym koszty przesyłu danych do punktu 

wymiany określone przez operatora sieci 
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macierzystej. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Dlatego też obecne maksymalne 

hurtowe opłaty za połączenia głosowe, 

wiadomości SMS i usługi transmisji 

danych w roamingu powinny zostać 

obniżone. 

(18) Dlatego też obecne maksymalne 

hurtowe opłaty za połączenia głosowe, 

wiadomości SMS i usługi transmisji 

danych w roamingu powinny zostać 

znacznie obniżone do poziomów bliższych 

faktycznym kosztom świadczenia tych 

usług. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Należy monitorować i regularnie 

oceniać funkcjonowanie hurtowych 

rynków roamingu oraz ich relacje z 

rynkiem detalicznych usług roamingu, 

biorąc pod uwagę rozwój konkurencji i 

technologii oraz przepływy ruchu. Aby 

właściwie ocenić, w jaki sposób rynki 

roamingu dostosują się do przepisów 

RLAH, należy gromadzić wystarczające 

dane na temat funkcjonowania tych 

rynków po wdrożeniu przepisów. 

(21) Należy monitorować i regularnie 

oceniać funkcjonowanie hurtowych 

rynków roamingu oraz ich relacje z 

rynkiem detalicznych usług roamingu, 

biorąc pod uwagę rozwój konkurencji i 

technologii oraz przepływy ruchu. W tym 

celu do dnia 15 grudnia 2018 r. Komisja 

powinna przedłożyć Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie wstępne 

sprawozdanie w oparciu o dostępne dane. 

Następnie Komisja powinna składać 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie co dwa lata. 

Pierwsze takie sprawozdanie należy 

przedłożyć do dnia 15 grudnia 2019 r. W 

dwuletnim sprawozdaniu Komisja 

powinna w szczególności ocenić, czy 

system RLAH ma jakikolwiek wpływ na 

kształtowanie się cen detalicznych, a w 

szczególności na zakres planów 

taryfowych dostępnych na rynku 

detalicznym. Powinno to obejmować z 

jednej strony ocenę tworzenia planów 
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taryfowych, które obejmują tylko usługi 

krajowe z całkowitym wyłączeniem 

detalicznych usług roamingu, co 

podważałoby sam cel systemu RLAH, a z 

drugiej strony ocenę ewentualnego 

spadku dostępności planów taryfowych ze 

stawkami zryczałtowanymi, co też 

mogłoby stanowić szkodę dla 

konsumentów i byłoby sprzeczne z celami 

jednolitego rynku cyfrowego. 

Analogicznie do sprawozdania z 

przeglądu hurtowego rynku usług 

roamingu z dnia 15 czerwca 2016 r., 

dwuletnie sprawozdania Komisji powinny 

oceniać zdolność operatorów sieci 

odwiedzanej do odzyskania wszystkich 

faktycznie poniesionych kosztów 

świadczenia hurtowych usług roamingu 

regulowanego oraz wpływ systemu RLAH 

na planowane inwestycje w infrastrukturę 

sieciową. Co więcej, Komisja powinna 

ocenić zdolność operatorów sieci 

macierzystej do odzyskania kosztów 

świadczenia usług roamingu 

regulowanego ze swoich dochodów ze 

świadczenia takich usług – zwłaszcza 

skutki dla wirtualnych operatorów sieci 

komórkowej – oraz zakres, w jakim 

dodatkowe opłaty z tytułu detalicznych 

usług roamingu zostały dozwolone przez 

krajowe organy regulacyjne w ramach 

mechanizmu stabilności. Aby właściwie 

ocenić, w jaki sposób rynki roamingu 

dostosują się do przepisów RLAH, należy 

gromadzić wystarczające dane na temat 

funkcjonowania tych rynków po wdrożeniu 

przepisów. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby ocenić rozwój konkurencji na 

unijnych rynkach roamingu oraz w celu 

składania regularnych sprawozdań na 

(22) Aby ocenić rozwój konkurencji na 

unijnych rynkach roamingu oraz w celu 

składania regularnych sprawozdań na 
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temat zmian rzeczywistych hurtowych 

opłat za roaming w niezbilansowanym 

ruchu między dostawcami usług roamingu, 

należy zlecić BEREC zadanie gromadzenia 

danych od krajowych organów 

regulacyjnych dotyczących rzeczywistych 

opłat stosowanych w odniesieniu 

odpowiednio do zbilansowanego i 

niezbilansowanego ruchu. BEREC 

powinien również gromadzić dane 

dotyczące przypadków, gdy strony umowy 

hurtowej zdecydowały się na 

niestosowanie maksymalnych opłat 

hurtowych za roaming lub wdrożyły środki 

na poziomie hurtowym, mające na celu 

uniemożliwienie świadczenia usługi 

roamingu w sposób stały lub 

niestandardowego lub niewłaściwego 

korzystania z hurtowego dostępu do usług 

roamingu do celów innych niż świadczenie 

usług roamingu regulowanego klientom 

dostawców usług roamingu w czasie 

okresowych podróży po terytorium Unii. 

temat zmian rzeczywistych hurtowych 

opłat za roaming w niezbilansowanym 

ruchu między dostawcami usług roamingu, 

należy zlecić BEREC zadanie gromadzenia 

danych od krajowych organów 

regulacyjnych dotyczących rzeczywistych 

opłat stosowanych w odniesieniu 

odpowiednio do zbilansowanego i 

niezbilansowanego ruchu. BEREC 

powinien również gromadzić dane 

dotyczące przypadków, gdy strony umowy 

hurtowej zdecydowały się na 

niestosowanie maksymalnych opłat 

hurtowych za roaming lub wdrożyły środki 

na poziomie hurtowym, mające na celu 

uniemożliwienie świadczenia usługi 

roamingu w sposób stały lub 

niestandardowego lub niewłaściwego 

korzystania z hurtowego dostępu do usług 

roamingu do celów innych niż świadczenie 

usług roamingu regulowanego klientom 

dostawców usług roamingu w czasie 

okresowych podróży po terytorium Unii. 

Na podstawie zebranych danych BEREC 

powinno regularnie przedstawiać 

sprawozdanie na temat stosunku między 

cenami detalicznymi, opłatami hurtowymi 

i kosztami hurtowymi usług krajowych 

oraz usług roamingu. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 3 – ustęp 2  

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -1)  artykuł 3 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2.  Operatorzy sieci łączności 

ruchomej mogą odrzucić wnioski o 

hurtowy dostęp do usług roamingu jedynie 

na podstawie obiektywnych kryteriów.” 

„2.  Operatorzy sieci łączności 

ruchomej mogą odrzucić wnioski o 

hurtowy dostęp do usług roamingu jedynie 

na podstawie obiektywnych kryteriów i po 

uzyskaniu zezwolenia od swojego 

krajowego organu regulacyjnego. 
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Krajowy organ regulacyjny informuje 

Komisję o wszelkich wnioskach o 

zezwolenie oraz towarzyszących im 

obiektywnie uzasadnionych przyczynach. 

Komisja podaje do wiadomości publicznej 

informacje dotyczące takich wniosków, z 

zastrzeżeniem obowiązku zachowania 

poufności.” 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 3 – ustęp 6 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 1a) artykuł 3 ust. 6 otrzymuje 

brzmienie: 

„6.  Oferta referencyjna, o której mowa 

w ust. 5, musi być wystarczająco 

szczegółowa oraz uwzględniać wszystkie 

elementy niezbędne do hurtowego dostępu 

do usług roamingu, o którym mowa w ust. 

3, a także zawierać opis ofert mających 

znaczenie dla bezpośredniego hurtowego 

dostępu do usług roamingu i dostępu 

hurtowego na zasadzie odsprzedaży usług 

roamingu, oraz powiązane warunki. Ta 

oferta referencyjna może zawierać warunki 

mające na celu uniemożliwienie 

świadczenia usługi roamingu w sposób 

stały lub niestandardowego lub 

niewłaściwego korzystania z hurtowego 

dostępu do usług roamingu do celów 

innych niż świadczenie usług roamingu 

regulowanego klientom dostawców usług 

roamingu w czasie okresowych podróży 

użytkowników końcowych po terytorium 

Unii.  W razie konieczności krajowe 

organy regulacyjne nakazują 

wprowadzenie zmian do oferty 

referencyjnej w celu wypełnienia 

obowiązków określonych w niniejszym 

artykule.” 

„6.  Oferta referencyjna, o której mowa 

w ust. 5, musi być wystarczająco 

szczegółowa oraz uwzględniać wszystkie 

elementy niezbędne do hurtowego dostępu 

do usług roamingu, o którym mowa w ust. 

3, a także zawierać opis ofert mających 

znaczenie dla bezpośredniego hurtowego 

dostępu do usług roamingu i dostępu 

hurtowego na zasadzie odsprzedaży usług 

roamingu, oraz powiązane warunki. Ta 

oferta referencyjna może zawierać warunki 

mające na celu uniemożliwienie 

świadczenia usługi roamingu w sposób 

stały lub niestandardowego lub 

niewłaściwego korzystania z hurtowego 

dostępu do usług roamingu do celów 

innych niż świadczenie usług roamingu 

regulowanego klientom dostawców usług 

roamingu w czasie okresowych podróży 

użytkowników końcowych po terytorium 

Unii. W razie konieczności krajowe organy 

regulacyjne nakazują wprowadzenie zmian 

do oferty referencyjnej w celu wypełnienia 

obowiązków określonych w niniejszym 

artykule. Przedsiębiorstwa, które wniosły o 

hurtowy dostęp do usług roamingu, mogą 

składać skargi do zainteresowanych 
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krajowych organów regulacyjnych. 

Krajowe organy regulacyjne przyjmują 

lub odrzucają takie skargi w ciągu 

jednego miesiąca od dnia otrzymania, 

podając uzasadnienie swojej decyzji. 

Krajowe organy regulacyjne informują 

Komisję o takich skargach i związanych z 

nimi decyzjach, zaś Komisja podaje je do 

wiadomości publicznej.” 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Średnia opłata hurtowa, którą 

operator sieci odwiedzanej może pobrać od 

dostawcy usług roamingu za zrealizowanie 

połączenia w roamingu regulowanym 

zainicjowanego w sieci odwiedzanej, 

obejmująca między innymi koszty 

zainicjowania, tranzytu i zakończenia 

połączenia, od dnia 15 czerwca 2017 r. nie 

przekracza 0,04 EUR za minutę oraz, bez 

uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 

poziomie 0,04 EUR do dnia 30 czerwca 

2022 r. 

1. Średnia opłata hurtowa, którą 

operator sieci odwiedzanej może pobrać od 

dostawcy usług roamingu za zrealizowanie 

połączenia w roamingu regulowanym 

zainicjowanego w sieci odwiedzanej, 

obejmująca między innymi koszty 

zainicjowania, tranzytu i zakończenia 

połączenia, od dnia 15 czerwca 2017 r. nie 

przekracza 0,03 EUR za minutę oraz, z 

zastrzeżeniem art. 19, pozostaje na 

poziomie 0,03 EUR do dnia 30 czerwca 

2022 r. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ze skutkiem od dnia 15 czerwca 

2017 r. średnia opłata hurtowa, którą 

operator sieci odwiedzanej może pobrać od 

dostawcy usług roamingu za świadczenie 

usług transmisji danych w roamingu 

regulowanym za pomocą tej sieci 

1. Ze skutkiem od dnia 15 czerwca 

2017 r. średnia opłata hurtowa, którą 

operator sieci odwiedzanej może pobrać od 

dostawcy usług roamingu za świadczenie 

usług transmisji danych w roamingu 

regulowanym za pomocą tej sieci 
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odwiedzanej, nie przekracza pułapu 

ochronnego wynoszącego 0,0085 EUR za 

megabajt przesłanych danych oraz, bez 

uszczerbku dla art. 19, pozostaje na 

poziomie 0,0085 EUR za megabajt 

przesłanych danych do dnia 30 czerwca 

2022 r. 

odwiedzanej, nie przekracza pułapu 

ochronnego wynoszącego 4 EUR za 

gigabajt przesłanych danych. W dniu 1 

lipca 2018 r. pułap ochronny zostaje 

obniżony do 3 EUR za gigabajt 

przesłanych danych, w dniu 1 lipca 2019 

r. do 2 EUR za gigabajt przesłanych 

danych, zaś w dniu 1 lipca 2020 r. – z 

zastrzeżeniem art. 19 – do 1 EUR za 

gigabajt przesłanych danych. Pozostaje on 

na poziomie 1 EUR za gigabajt 

przesłanych danych do dnia 30 czerwca 

2022 r. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 16 – ustępy 1 i 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 4a) artykuł 16 ust. 1 i 2 otrzymują 

brzmienie: 

„1.  Krajowe organy regulacyjne 

monitorują i nadzorują przestrzeganie 

niniejszego rozporządzenia na terytorium 

podlegającym ich właściwości. 

„1.  Krajowe organy regulacyjne, wraz z 

BEREC, monitorują i nadzorują 

przestrzeganie niniejszego rozporządzenia 

na odnośnym terytorium podlegającym ich 

właściwości. 

Krajowe organy regulacyjne ściśle 

monitorują i nadzorują dostawców usług 

roamingu korzystających z art. 6b, 6c oraz 

art. 6e ust. 3. 

Krajowe organy regulacyjne ściśle 

monitorują i nadzorują dostawców usług 

roamingu korzystających z art. 6b, 6c oraz 

art. 6e ust. 3. 

2.  Krajowe organy regulacyjne 

publicznie udostępniają aktualne 

informacje dotyczące stosowania 

niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności jego art. 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9, i 

12, w sposób umożliwiający 

zainteresowanym stronom łatwy dostęp do 

tych informacji.” 

2.  Krajowe organy regulacyjne i 

BEREC publicznie udostępniają aktualne 

informacje dotyczące stosowania 

niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności jego art. 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 i 

12, w sposób umożliwiający 

zainteresowanym stronom łatwy dostęp do 

tych informacji.” 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) w art. 17 ust. 1 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

5) artykuł 17 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1.  W przypadku sporu związanego z 

obowiązkami określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu pomiędzy 

przedsiębiorstwami będącymi operatorami 

sieci łączności elektronicznej lub 

świadczącymi usługi łączności 

elektronicznej w państwie członkowskim, 

zastosowanie mają procedury rozstrzygania 

sporów określone w art. 20 i 21 dyrektywy 

ramowej. 

„1.  W przypadku sporu związanego z 

obowiązkami określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu pomiędzy 

przedsiębiorstwami będącymi operatorami 

sieci łączności elektronicznej lub 

świadczącymi usługi łączności 

elektronicznej w państwie członkowskim, 

zastosowanie mają procedury rozstrzygania 

sporów określone w art. 20 i 21 dyrektywy 

ramowej. 

Spory między operatorami sieci 

odwiedzanej a innymi operatorami 

dotyczące stawek mających zastosowanie 

do nakładów niezbędnych do świadczenia 

hurtowych usług roamingu regulowanego 

można kierować do właściwych krajowych 

organów regulacyjnych zgodnie z art. 20 

lub 21 dyrektywy ramowej. W takim 

przypadku właściwy krajowy organ 

regulacyjny zasięga opinii BEREC na 

temat działań, które należy podjąć zgodnie 

z przepisami dyrektywy ramowej, 

dyrektyw szczegółowych lub niniejszego 

rozporządzenia w celu rozstrzygnięcia 

sporu oraz czeka z podjęciem działań 

rozstrzygających spór do czasu wydania 

opinii BEREC.” 

Spory między operatorami sieci 

odwiedzanej a innymi operatorami 

dotyczące: 

 a)  stawek mających zastosowanie do 

nakładów niezbędnych do świadczenia 

hurtowych usług roamingu regulowanego; 

 b)  przypadków nieuczciwej 

konkurencji polegającej zasadniczo na 

proponowaniu przez operatora spoza 

rynku krajowego oferty opartej na 

permanentnym roamingu 
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 można kierować do właściwych krajowych 

organów regulacyjnych zgodnie z art. 20 

lub 21 dyrektywy ramowej. W takim 

przypadku właściwy krajowy organ 

regulacyjny zasięga opinii BEREC na 

temat działań, które należy podjąć zgodnie 

z przepisami dyrektywy ramowej, 

dyrektyw szczegółowych lub niniejszego 

rozporządzenia w celu rozstrzygnięcia 

sporu oraz czeka z podjęciem działań 

rozstrzygających spór do czasu wydania 

opinii BEREC. 

 Jeżeli spór dotyczy lit. b), w swojej opinii 

BEREC dokonuje kompleksowej i 

obejmującej znaczący okres oceny 

wszystkich elementów faktycznych 

charakteryzujących działalność 

prowadzoną przez tego operatora spoza 

rynku krajowego w państwie 

członkowskim, w którym ma swoją 

siedzibę, oraz – w sposób proporcjonalny i 

porównawczy – w odwiedzanym państwie 

członkowskim. Do elementów tych mogą 

należeć w szczególności: 

 a)  miejsce, w którym ustanowiona 

jest siedziba statutowa i administracja 

centralna operatora, lub w którym 

operator posiada lokale biurowe, płaci 

podatki i opłaca składki z tytułu 

ubezpieczenia społecznego; 

 b)  prawo właściwe dla umów 

zawieranych przez operatora ze swoimi 

pracownikami z jednej strony, oraz prawo 

właściwe dla umów zawieranych z 

klientami operatora z drugiej strony; 

 c)  miejsce, w którym operator 

prowadzi znaczącą działalność 

gospodarczą oraz w którym zatrudnia 

personel administracyjny; 

 d)  przeprowadzone inwestycje, liczba 

wykonanych umów lub część obrotów 

uzyskanych w państwie członkowskim, w 

którym operator posiada siedzibę, oraz 

obrotów uzyskanych w odwiedzanym 

państwie członkowskim.” 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 6 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje 

brzmienie: 

a)  ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ponadto Komisja przekazuje 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie co dwa lata po 

dniu 15 czerwca 2017 r. Każde 

sprawozdanie zawiera między innymi 

ocenę: 

„3. Ponadto do dnia 15 grudnia 2018 r. 

Komisja przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie wstępne 

sprawozdanie z wdrażania zniesienia 

dodatkowych opłat w roamingu 

detalicznym. Co więcej, po konsultacji z 

BEREC, Komisja przekazuje 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie do dnia 15 

grudnia 2019 r., a następnie co dwa lata; 

w odpowiednich przypadkach 

sprawozdaniu towarzyszy wniosek 

ustawodawczy dotyczący zmian w 

opłatach hurtowych za usługi roamingu 

regulowanego określone w niniejszym 

rozporządzeniu. Powyższe sprawozdania 

dwuletnie zawierają między innymi ocenę: 

a)  dostępności i jakości usług, łącznie 

z usługami będącymi alternatywą dla 

detalicznych usług połączeń głosowych, 

wiadomości SMS i transmisji danych w 

roamingu regulowanym, zwłaszcza w 

świetle rozwoju techniki; 

a)  dostępności i jakości usług, łącznie 

z usługami będącymi alternatywą dla 

detalicznych usług połączeń głosowych, 

wiadomości SMS i transmisji danych w 

roamingu regulowanym, zwłaszcza w 

świetle rozwoju techniki; 

b)  stopnia konkurencji na rynku 

detalicznym i hurtowym, w szczególności 

pozycji rynkowej małych, niezależnych lub 

nowo powstałych operatorów, w tym 

wpływu umów komercyjnych na 

konkurencję oraz stopnia wzajemnego 

połączenia operatorów; 

b)  stopnia konkurencji na rynku 

detalicznym i hurtowym, w szczególności 

pozycji rynkowej małych, niezależnych lub 

nowo powstałych operatorów, a także 

wirtualnych operatorów sieci 

komórkowej, w tym wpływu umów 

komercyjnych na konkurencję oraz stopnia 

wzajemnego połączenia operatorów; 

c)  stopnia, w jakim wdrożenie 

rozwiązań strukturalnych przewidzianych 

w art. 3 i 4 przyczyniło się do rozwoju 

c)  stopnia, w jakim wdrożenie 

rozwiązań strukturalnych przewidzianych 

w art. 3 i 4 przyczyniło się do rozwoju 
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konkurencji na rynku wewnętrznym usług 

roamingu regulowanego.” 

konkurencji na rynku wewnętrznym usług 

roamingu regulowanego; 

 ca)  kształtowania się cen detalicznych, 

zakresu planów taryfowych dostępnych 

dla klientów, w tym tworzenia planów 

taryfowych ograniczonych wyłącznie do 

usług krajowych i ewentualnego spadku 

dostępności planów taryfowych ze 

stawkami zryczałtowanymi; 

 cb)  zmian we wzorcach 

wykorzystywania danych przez 

konsumentów; 

 cc)  zdolności operatorów sieci 

macierzystej do utrzymania swojego 

modelu opłat krajowych oraz do 

odzyskania kosztów świadczenia usług 

roamingu regulowanego ze swoich 

dochodów ze świadczenia takich usług, a 

także zakresu, w jakim nadzwyczajne 

dodatkowe opłaty z tytułu detalicznych 

usług roamingu zostały dozwolone 

zgodnie z art. 6c; 

 cd)  zdolności operatorów sieci 

odwiedzanej do odzyskania rzeczywiście 

poniesionych kosztów świadczenia 

hurtowych usług roamingu 

regulowanego, w tym kosztów 

połączonych i wspólnych; 

 ce)  wpływu systemu RLAH na 

planowane inwestycje operatorów w 

infrastrukturę sieciową; 

 cf)  wpływu rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) .../...1a na 

ochronę konsumentów, w szczególności w 

odniesieniu do rozwiązywania sporów 

między operatorami stosującymi politykę 

uczciwego korzystania a konsumentami 

korzystającymi z usług roamingu, między 

innymi w odniesieniu do tego, czy tym 

ostatnim przysługuje dostatecznie długi 

termin na wyrażenie sprzeciwu i czy nie są 

oni poddawani sankcjom w toku jej 

rozpatrywania; 

 cg)  stosowania obiektywnych 

wskaźników, a w szczególności 

interpretacji przez operatorów i krajowe 
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organy regulacyjne terminologii 

stosowanej w rozporządzeniu 

wykonawczym (UE) .../..., m.in. pojęcia 

»niestandardowego korzystania«, w celu 

uniknięcia niespójności między 

państwami członkowskimi pod względem 

stosowania; 

 

 _____________________ 

 1a  Rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) .../... określające 

szczegółowe zasady dotyczące stosowania 

polityki uczciwego korzystania oraz 

metodologii oceny zrównoważonego 

charakteru zniesienia dodatkowych opłat 

z tytułu detalicznych usług roamingu i 

wniosku składanego przez dostawcę usług 

roamingu na potrzeby tej oceny (Dz.U. L... 

z ..., s. ...).”  

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 6 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 

Artykuł 19 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b)  ust. 4 akapit pierwszy zdanie 

pierwsze otrzymuje brzmienie: 

b)  ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Aby ocenić rozwój konkurencji na 

unijnych rynkach usług roamingu, BEREC 

regularnie gromadzi dane pochodzące od 

krajowych organów regulacyjnych 

dotyczące zmian opłat detalicznych i 

hurtowych za usługi połączeń głosowych, 

wiadomości SMS i transmisji danych w 

roamingu regulowanym, w tym opłat 

hurtowych stosowanych odpowiednio w 

zbilansowanym i niezbilansowanym ruchu 

w roamingu. BEREC gromadzi również 

dane dotyczące umów hurtowych, w 

których nie stosuje się maksymalnych opłat 

hurtowych za roaming określonych w art. 

7, 9 i 12 oraz dane dotyczące wdrożenia 

„4.  Aby ocenić rozwój konkurencji na 

unijnych rynkach usług roamingu, BEREC 

regularnie gromadzi i podaje do 

wiadomości publicznej dane pochodzące 

od krajowych organów regulacyjnych 

dotyczące zmian opłat detalicznych i 

hurtowych za usługi połączeń głosowych, 

wiadomości SMS i transmisji danych w 

roamingu regulowanym, w tym opłat 

hurtowych stosowanych odpowiednio w 

zbilansowanym i niezbilansowanym ruchu 

w roamingu. BEREC gromadzi również 

dane dotyczące umów hurtowych, w 

których nie stosuje się maksymalnych opłat 

hurtowych za roaming określonych w art. 
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środków umownych na poziomie 

hurtowym, mających na celu 

uniemożliwienie świadczenia usługi 

roamingu w sposób stały bądź 

niestandardowego lub niewłaściwego 

korzystania z hurtowego dostępu do usług 

roamingu do celów innych niż świadczenie 

usług roamingu regulowanego klientom 

dostawców usług roamingu w czasie 

okresowych podróży po terytorium Unii. 

7, 9 i 12 oraz dane dotyczące wdrożenia 

środków umownych na poziomie 

hurtowym, mających na celu 

uniemożliwienie świadczenia usługi 

roamingu w sposób stały bądź 

niestandardowego lub niewłaściwego 

korzystania z hurtowego dostępu do usług 

roamingu do celów innych niż świadczenie 

usług roamingu regulowanego klientom 

dostawców usług roamingu w czasie 

okresowych podróży po terytorium Unii. 

Dane te przekazywane są Komisji co 

najmniej dwa razy w roku. Komisja podaje 

je do wiadomości publicznej. 

Dane te przekazywane są Komisji co 

najmniej co trzy miesiące. Komisja podaje 

je do wiadomości publicznej. 

Na podstawie zebranych danych BEREC 

regularnie przedstawia również 

sprawozdania na temat kształtowania się 

cen i wzorców konsumpcji w państwach 

członkowskich, zarówno w przypadku 

usług krajowych, jak i usług roamingu, 

oraz zmian faktycznych hurtowych opłat 

roamingowych w niezbilansowanym ruchu 

między dostawcami usług roamingu. 

Na podstawie zebranych danych BEREC 

regularnie przedstawia również 

sprawozdania na temat kształtowania się 

cen i wzorców konsumpcji w państwach 

członkowskich zarówno w przypadku 

usług krajowych, jak i usług roamingu, 

zmian faktycznych hurtowych opłat 

roamingowych w niezbilansowanym ruchu 

między dostawcami usług roamingu oraz 

stosunku między cenami detalicznymi, 

opłatami hurtowymi i kosztami hurtowymi 

usług krajowych oraz usług roamingu. 

BEREC ocenia, jak blisko elementy te 

odnoszą się do siebie, biorąc pod uwagę, 

że cena sprzedaży ma być równa lub 

wyższa niż opłata hurtowa, która z kolei 

ma być równa lub wyższa niż koszty 

hurtowe. BEREC podaje swoje 

sprawozdania do wiadomości publicznej. 

BEREC pozyskuje również corocznie od 

krajowych organów regulacyjnych 

informacje na temat przejrzystości i 

porównywalności różnych taryf 

oferowanych przez operatorów swoim 

klientom. Komisja podaje te dane i 

ustalenia do wiadomości publicznej.” 

BEREC pozyskuje również corocznie od 

krajowych organów regulacyjnych 

informacje na temat przejrzystości i 

porównywalności różnych taryf 

oferowanych przez operatorów swoim 

klientom. Komisja podaje te dane i 

ustalenia do wiadomości publicznej.” 
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UZASADNIENIE 

Wstęp 

 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/2120 o jednolitym rynku telekomunikacyjnym, przyjęte 

w 2015 r., przewidywało zniesienie detalicznych opłat roamingowych za korzystanie z 

połączeń głosowych, transmisji danych i wiadomości SMS od dnia 15 czerwca 2017 r. 

– tzw. system RLAH (ang. Roam Like At Home). Aby system RLAH wszedł w życie, 

przed tym terminem muszą obowiązywać przepisy dostosowujące pułapy cen 

hurtowych usług roamingu. Zgodnie z wnioskiem współprawodawców Komisja 

przeprowadziła przegląd hurtowego rynku usług roamingu i zaproponowała przepisy 

w oparciu o ten przegląd. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym krokiem w kierunku 

przyjęcia tych przepisów zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.  

 

System RLAH zależy również od możliwości stosowania przez operatorów „polityki 

uczciwego korzystania” i od wyjątkowych odstępstw w ramach mechanizmu 

stabilności, który Komisja ma dopracować i przedstawić w akcie wykonawczym do 

końca roku. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że akt wykonawczy idzie w parze z 

przeglądem pułapów cen hurtowych. Skierowanej do konsumentów hojnej polityce 

uczciwego korzystania muszą towarzyszyć takie pułapy cen hurtowych, które 

umożliwią jak największej liczbie operatorów świadczenie usług Roam Like At 

Home.  

 

W swoim przeglądzie Komisja stwierdziła, że hurtowy rynek usług roamingu nie 

działa dobrze, i zaproponowała dalsze obniżenie pułapów cen hurtowych dla połączeń 

głosowych, wiadomości SMS i transmisji danych w roamingu. 

 

Sprawozdawczyni w pełni popiera cel zniesienia detalicznych opłat roamingowych w 

Europie i proponuje wprowadzenie do wniosku Komisji dalszych zmian, które będą 

korzystne dla konsumenta i ochrony konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.  

 

Pułapy hurtowe 

 

Na rynkach od lat zauważa się spadek hurtowych cen transmisji danych i nie ma 

powodów, by sądzić, że ta tendencja się nie utrzyma. Spadek cen jest silnie związany 

z szybko rosnącym wykorzystywaniem danych na całym świecie. Według niektórych 

szacunków do 2021 r. mobilny przesył danych zwiększy się dziesięciokrotnie w 

stosunku do roku 2015. Korzyści gospodarcze wynikające z wykorzystywania 

większej ilości danych w społeczeństwach europejskich są jasne: wiążą się z 

rozwojem nowych usług oraz pobudzeniem konkurencyjności przemysłu. W żaden 

sposób nie należy hamować tej tendencji. 

 

Wzrost korzystania z danych będzie również pobudzać nowe inwestycje w 

infrastrukturę, co umożliwi konsumentom krajowym oraz przyjezdnym korzystanie z 

jeszcze większej ilości danych. Pierwotne dane od operatorów, którzy już oferują 

swoim klientom usługi RLAH, pokazują gwałtowny wzrost korzystania z danych. 

Klienci, którzy nadal mają wyłączone telefony komórkowe podczas podróży w Unii 

Europejskiej, będą mogli swobodnie korzystać z usług opartych na danych, gdy tylko 
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system RLAH będzie powszechnie dostępny, co w dalszym stopniu zwiększy 

korzystanie z danych.  

 

Komisja w niewystarczający sposób uwzględnia te zmiany, opierając swoją 

propozycję pułapu hurtowych cen danych na ostrożnym założeniu wzrostu ich 

wykorzystania i niezmiennym poziomie ceny rynkowej. Założenie to skłoniło Komisję 

do zaproponowania pułapu cen hurtowych, który sprawozdawczyni uważa za zbyt 

wysoki. We wniosku Komisji określono niezmienny pułap cenowy dla danych w 

wysokości 0,85 eurocentów w okresie od 2017 do 2021 r. (z przeglądem w 2019 r.). 

Jednakże w obliczeniach TERA Consultants, dołączonych do oceny skutków Komisji, 

koszt oferowania przez operatora usług hurtowych roamingu w 2017 r. wynosi poniżej 

0,5 eurocenta za MB we wszystkich państwach członkowskich, a poniżej 0,4 

eurocenta w 27 z 28 państw członkowskich (wyjątek stanowi Malta).  

 

Badanie TERA pokazuje też, że większe korzystanie doprowadzi do znacznego 

obniżenia kosztu jednostkowego. Sprawozdawczyni uważa, że aby lepiej 

odzwierciedlić wspomniane realia rynku danych, konieczne jest ustanowienie pułapu 

cenowego na 2017 r. na poziomie zbliżonym do kosztów i wprowadzenie corocznie 

malejącego pułapu cenowego dla transmisji danych. Mechanizm stopniowego 

obniżania stawek zaproponowany przez sprawozdawczynię w art. 12 odzwierciedla 

sytuację na rynkach hurtowych i wiąże się z większą przewidywalnością. Operatorzy 

co roku zawierają ze sobą umowy roamingowe. Mechanizm stopniowego obniżania 

stawek umożliwia operatorom lepsze przewidywanie opłat roamingowych niż przy 

statycznym pułapie cenowym w połączeniu z przeglądem, którego wyniku nie można 

z góry przewidzieć. 

 

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że zbyt wysokie pułapy cenowe doprowadzą do 

zmniejszenia konkurencji na rynkach. Mniejsi operatorzy i operatorzy wirtualni są 

innowatorami, konkurentami i mogą przyciągnąć więcej klientów do sieci domowych, 

jak też sieci roamingowych. Mają oni jednak mniejszą siłę przetargową, a płacone 

przez nich ceny za hurtowe usługi transmisji danych w roamingu są zwykle na 

poziomie ustalonego pułapu cenowego lub tuż poniżej niego. Narzucenie zbyt 

wysokiego pułapu cenowego spowoduje trudności gospodarcze dla operatorów 

mniejszych i wirtualnych, pozostawiając na rynkach mniejszą liczbę operatorów i 

ograniczając konkurencję, a tym samym – wybór dostępny konsumentom. Zbyt 

wysokie pułapy cenowe mogłyby spowodować, że operatorzy oferowaliby klientom 

jedynie umowy krajowe, co stałoby w sprzeczności z celem jednolitego rynku 

cyfrowego. 

 

Ponadto jeżeli hojnej polityce uczciwego korzystania będą towarzyszyć zbyt wysokie 

pułapy hurtowych cen danych, będzie to miało negatywny wpływ na te rynki, w 

których wykorzystuje się dużą ilość danych, zaś ceny detaliczne są niskie. Taki 

scenariusz mógłby zmusić operatorów sieci odwiedzanej do stosowania odstępstwa od 

systemu RLAH w ramach mechanizmu stabilności, co oznaczałoby, że ich klienci 

przestaliby korzystać z RLAH.  

 

Sprawozdawczyni proponuje też zmienić jednostki danych z megabajtów na gigabajty 

(1024 MB), co lepiej uwzględnia lawinowo rosnące korzystanie z danych, które się 

obecnie obserwuje i które jest spodziewane w nadchodzących latach. 
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Sprawozdawczyni uważa, że ta jednostka lepiej odpowiada nowym ilościom 

wykorzystywanych danych i w większym stopniu gwarantuje aktualność przepisów.  

 

Ponadto w odniesieniu do wniosku Komisji sprawozdawczyni uważa, że nadal jest 

miejsce zarówno na konkurencję, jak i odzyskanie kosztów, nawet przy obniżonym 

pułapie cen hurtowych dla połączeń głosowych. Sprawozdawczyni uznaje natomiast, 

że pułap cenowy dla wiadomości SMS jest odpowiedni. Pułap ten jest oparty na 

realiach rynkowych, jako że posługiwanie się wiadomościami tekstowymi słabnie i 

jest powoli zastępowane przez konkurencyjne usługi oparte na danych. 

 

Klauzula przeglądowa 

 

Komisja proponuje przegląd pułapów cenowych co dwa lata od dnia 15 czerwca 

2017 r. Sprawozdawczyni zgadza się z tą propozycją w powiązaniu z proponowanym 

mechanizmem stopniowego obniżania stawek. Jeżeli okaże się, że pułapy cenowe są 

zbyt wysokie i zakłócają funkcjonowanie rynków, niszczą podmioty rynkowe i 

szkodzą konkurencji albo że są zbyt niskie i zagrażają odzyskaniu kosztów 

operatorów sieci odwiedzanej, pułapy cenowe można odpowiednio dostosować.  
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