KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, 12.3.2018 r.
C(2018) 1590 final
Urząd Komunikacji Elektronicznej
(UKE)
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Polska
Adresat:
Pan Marcin Cichy
Prezes
Faks: +48 225349155

Szanowny Panie!
Przedmiot:
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lokalizacji w Polsce
Art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE: Bez uwag

1.

PROCEDURA

W dniu 14 lutego 2018 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie przekazane przez polski
krajowy organ regulacyjny, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)1,
dotyczące zmiany oferty ramowej w zakresie hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej
jakości w stałej lokalizacji2 w Polsce.
W dniach od 4 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. przeprowadzono konsultacje
krajowe3.
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Na podstawie art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa),
Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33, zmienionej dyrektywą 2009/140/WE, Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37,
i rozporządzeniem (WE) nr 544/2009, Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 12.
Rynek ten odpowiada rynkowi 4 określonemu w zaleceniu Komisji 2014/710/UE z dnia
9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług
telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie
z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych
sieci i usług łączności elektronicznej (zalecenie w sprawie rynków właściwych), Dz.U. L 295
z 11.10.2014, s. 79.
Zgodnie z art. 6 dyrektywy ramowej.
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2.

OPIS PROJEKTU ŚRODKA
2.1.

Kontekst

Rynek hurtowy usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji w Polsce został
wcześniej zgłoszony Komisji i przez nią oceniony w ramach sprawy PL/2015/17424.
Jeśli chodzi o definicję rynku, Prezes UKE zdefiniował dwa oddzielne rynki,
z których jeden obejmuje hurtowy rynek łączy dostępowych wysokiej jakości do 2
Mbit/s, drugi natomiast to odrębny rynek łączy dostępowych o prędkości transmisji
przekraczającej ten próg.
Prezes UKE wyznaczył Orange Polska S.A. (OPL) jako operatora posiadającego
znaczącą pozycję rynkową (SMP) tylko na hurtowym rynku dostępu wysokiej
jakości do 2 Mbit/s, natomiast rynek dostępu przekraczającego ten próg uznał za
skutecznie konkurencyjny. Prezes UKE zastosował wobec OPL środki zaradcze
dotyczące: (i) dostępu; (ii) niedyskryminacji; (iii) przejrzystości; (iv) rachunkowości
regulacyjnej; (v) kontroli cen; oraz (vi) obowiązku przygotowania i przedstawienia
oferty ramowej.
W swoich uwagach Komisja zwróciła się do Prezesa UKE o podanie bardziej
szczegółowych informacji uzasadniających zdefiniowanie dwóch odrębnych
rynków, a w szczególności dotyczących dynamiki po stronie popytu, na podstawie
której Prezes UKE doszedł do wniosku, iż, biorąc pod uwagę stronę podaży
i różnice technologiczne, należy uznać, że granicą łańcucha substytucji rzeczywiście
jest przepustowość 2 Mbit/s. Ponadto w odniesieniu do hurtowego rynku dostępu
wysokiej jakości powyżej 2 Mbit/s Komisja apelowała do Prezesa UKE
o zapewnienie sprawnego przejścia z regulacji ex ante do deregulacji rynku oraz
o sprecyzowanie, w jakim terminie nałożone wcześniej obowiązki zostaną
wycofane.
W ramach sprawy PL/2017/19795 Komisja otrzymała i oceniła przedstawiony przez
Prezesa UKE projekt oferty ramowej dotyczącej świadczenia usługi dostępu
wysokiej jakości przez OPL, stanowiący wdrożenie w wymiarze szczegółowym
nałożonego wcześniej obowiązku (przygotowania oferty ramowej). Komisja nie
zgłosiła żadnych uwag.
2.2.

Zgłaszany obecnie projekt środka

Na wniosek OPL prezes UKE ponownie rozważył pewne aspekty oferty ramowej
związanej z usługą dostępu wysokiej jakości do 2 Mbit/s. Te wnioski OPL, które
zostały zaakceptowane przez Prezesa UKE, są przedmiotem obecnego zgłoszenia,
w którym przedstawiono zmiany w pewnych szczegółach oferty ramowej
dotyczącej świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości przez OPL. Zmiany te
odnoszą się między innymi do wdrożenia usługi HQA obok usługi kolokacji, opłaty
za powtarzanie (w terminie 22 dni od złożenia poprzedniego zapytania) zapytania
o warunki techniczne w odniesieniu do tej samej relacji i jakości6, zabezpieczeń
roszczeń finansowych wynikających z zawartej umowy szczegółowej i opłat za
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C(2015) 4634.
C(2017) 3678.
Opłata nie jest pobierana za pierwszy wywiad techniczny dotyczący danej relacji i przepływności.
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następujące usługi: opłat jednorazowych i miesięcznych za łącza analogowe (dwui czteroprzewodowe) oraz usługę przy użyciu innych technologii.
Po przeanalizowaniu przekazanego zgłoszenia Komisja nie zgłasza żadnych uwag7.
Zgodnie z art. 7 ust. 7 dyrektywy ramowej Prezes UKE może przyjąć proponowany
środek, a w przypadku przyjęcia tego środka – powiadamia o tym Komisję.
Stanowisko Komisji w sprawie tego konkretnego zgłoszenia nie narusza jej prawa do
zajęcia dowolnego stanowiska wobec innych zgłoszonych projektów środków.
Zgodnie z pkt 15 zalecenia 2008/850/WE8 Komisja opublikuje niniejszy dokument na
swojej stronie internetowej. Komisja nie uznaje zawartych w niniejszym dokumencie
informacji za poufne. Prezes UKE może poinformować Komisję9 w terminie trzech dni
roboczych od otrzymania niniejszej decyzji, że uważa, iż zgodnie z unijnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa niniejszy dokument zawiera
informacje poufne, które należy usunąć przed publikacją10. Taki wniosek powinien
zawierać uzasadnienie.
Z poważaniem

w imieniu Komisji
Roberto Viola
Dyrektor Generalny
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Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy ramowej.
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Zalecenie Komisji 2008/850/WE z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów
i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, Dz.U. L 301
z 12.11.2008, s. 23.
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Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu albo
faksem na numer: +32 22988782.
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Komisja może podać wyniki swojej oceny do wiadomości publicznej przed upływem wspomnianego
trzydniowego terminu.
3

