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Europejski kodeks łączności elektronicznej
(od redaktora prowadzącego)

Oddajemy w Państwa ręce kolejny już numer „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego 
i Regulacyjnego” z serii regulacyjnej a dedykowany rynkowi telekomunikacyjnemu, a dokładniej 
rynkowi łączności elektronicznej. Ta ważna dziedzina prawa i ekonomii znalazła swoje stałe 
miejsce wśród zagadnień poruszanych na łamach iKAR-a. Pomimo że numer jest bez wątpienia 
szczególny, w całości został bowiem poświęcony nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elek-
tronicznej. Podkreślmy, dyrektywy mającej pierwszoplanowe znaczenie dla europejskiego rynku 
łączności elektronicznej. Dlatego też, wszystkie zamieszczone w numerze artykuły podejmują 
analizę węzłowych zagadnień uregulowanych w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej. 
Z satysfakcją odnotowuję, że jest to pierwsza w Polsce kompleksowa analiza prawna nowych 
ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej zawartych w Europejskim kodeksie łączności 
elektronicznej. 

Przyczynkiem do powstania prezentowanego numeru iKAR-a była konferencja pn. „Europejski 
kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”, która odbyła się w Warszawie 
24 czerwca 2019 roku. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Anty-
monopolowych i Regulacyjnych (CARS) działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 
Elektronicznej (CBKE) działające na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wydarzenie to zgromadziło wyjątkowe grono osób związanych z rynkiem teleko-
munikacyjnym. Począwszy od przedstawicieli władzy wykonawczej, regulatora – UKE, prawników, 
ekonomistów, po naukowców z różnych dziedzin wiedzy. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
konferencja ta była swoistym rodzajem publicznych konsultacji na temat implementacji dyrektywy 
ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej do prawa krajowego. Szersze omówienie 
tej konferencji, autorstwa Andrzeja Nałęcza, znalazło się w sprawozdaniu, do którego odsyłam. 

Jednym z największych novum dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elek-
tronicznej jest zmiana jej celów w stosunku do poprzednich dyrektyw. Kluczowa zmiana obejmuje 
kwestie promowania inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości. Stąd artykuł poświęcony 
modyfi kacji celów polityki regulacyjnej autorstwa Wojciecha Krupy otwiera prezentowany numer 
kwartalnika. Autor analizuje, jakie przyczyny stoją za zmianami w stosunku do dotychczasowej 
polityki regulacyjnej, a także jaki może być ich wpływ na funkcjonowanie rynku łączności elektro-
nicznej w UE. W artykule odniesiono się również do zjawiska rosnącej roli platform internetowych 
i próby objęcia regulacjami dostawców usług OTT. Problematyka sieci o bardzo dużej przepusto-
wości jest przedmiotem rozważań kolejnego artykułu autorstwa Andrzeja Nałęcza. Autor zwraca 
uwagę, że sieci o bardzo dużej przepustowości, składają się z elementów światłowodowych do-
prowadzonych do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi. Realizacja tych sieci wiąże 
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się z wysokim ryzykiem, którego obniżenie Europejski kodeks łączności elektronicznej umożliwia 
poprzez przynajmniej częściową deregulację odnoszącą się do zarówno symetrycznych, jak i asy-
metrycznych instrumentów regulacyjnych. 

W artykule redaktora prowadzącego dokonano analizy krajowego organu regulacyjnego 
w świetle Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Omówiono w nim te przepisy, które 
mają konstytutywny charakter dla krajowego organu regulacyjnego. Ważną częścią tego opraco-
wania jest wskazanie, że prawodawca unijny wzmocnił dotychczasową pozycję krajowego organu 
regulacyjnego poprzez nie tylko zagwarantowanie mu większej niezależności, lecz także rozsze-
rzenie jego zadań i kompetencji. Uwagi końcowe tego artykułu otwierają pole dla dalszej dyskusji 
na temat europejskiego organu łączności elektronicznej. Opracowanie Jakuba Woźnego na te-
mat kategoryzacji usług łączności elektronicznej wprowadza nas w ważkie zagadnienie zakresu 
stosowania Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Autor uważa, że nowa defi nicja nie 
spełnia pokładanych w niej nadziei. Spowodowane jest to jednoczesnym zachowaniem kryterium 
technologicznego (przekazywanie sygnałów w sieciach łączności elektronicznej) z wprowadzeniem 
kryterium funkcjonalnego (usługa łączności interpersonalnej), co pogłębia trudności interpretacyj-
ne. W konsekwencji defi nicja usługi łączności elektronicznej nie stanowi rewolucyjnego środka, 
który miał zapewnić realizację celów wyznaczanych w omawianej dyrektywie.

W kolejnym tekście autorstwa Artura Salberta odniesiono się do nowych regulacji dotyczą-
cych świadczenia usługi powszechnej. Autorowi udało się ukazać, jak istotne stały się zmiany 
w sposobie zapewnienia dostępu do usługi powszechnej na tle poprzednich regulacji. Ostatni tekst 
Xawerego Konarskiego dotyczy niezwykle aktualnego zagadnienia ochrony danych osobowych 
i prywatności użytkowników usług OTT (usług łączności interpersonalnej) w świetle Europejskiego 
kodeksu łączności elektronicznej. Autor analizuje rozwój tzw. usług Over-the-Top (OTT), określa-
nych również jako „usługi świadczone ponad siecią”, które nie są dostarczane przez dostawcę 
Internetu (Internet Access Provider, ASP), do którego użytkownik jest podłączony, ale przez pod-
miot trzeci – właśnie dostawcę usług OTT.

W ostatniej części numeru zamieszczono wspomniane na wstępie sprawozdanie z konferencji 
pn. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”, autorstwa 
Andrzeja Nałęcza, oraz chronologiczny wykaz najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej 
dotyczących rynku telekomunikacyjnego (łączności elektronicznej). Wykaz ten uświadamia nam 
jak długą drogę przeszła UE, aby osiągnąć obecny stan rynku łączności elektronicznej. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Autorom artykułów i innych ma-
teriałów zamieszczonych w numerze. Szczególne podziękowania kieruję także do Recenzentów, 
których trudna praca pozwoliła na udoskonalenie kształtu naszej publikacji.

Życzę owocnej lektury.
Mateusz Chołodecki

grudzień 2019 r. 
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A  R  T  Y  K  U  Ł  Y 

Wojciech Krupa*

Modyfi kacja celów polityki regulacyjnej 
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza zmodyfi kowanych celów polityki regulacyjnej określonych 
w EKŁE. Kluczowe zmiany obejmują kwestie promowania inwestycji w sieci o bardzo dużej prze-
pływności, a także wzmocnienie celu polegającego na budowie jednolitego rynku wewnętrznego. 
Z kolei rosnąca rola platform internetowych skutkuje próbą objęcia regulacjami dla sektora łącz-
ności elektronicznej dostawców usług OTT. Autor analizuje jakie przyczyny stoją za zmianami 
w stosunku do dotychczasowej polityki regulacyjnej, a także jaki może być ich wpływ na funkcjo-
nowanie rynku łączności elektronicznej w UE.

Słowa kluczowe: EKŁE; polityka regulacyjna; inwestycje; konwergencja; jednolity rynek cyfrowy; 
BEREC; konwergencja cyfrowa.

JEL: K23

I. Wstęp
Ogłaszając w maju 2015 r. Strategię jednolitego rynku cyfrowego1, Komisja Europejska 

wskazała główne cele kolejnego przeglądu ram regulacyjnych sektora łączności elektronicznej, 
które miały obejmować:
1) spójne podejście w ramach jednolitego rynku do polityki widma radiowego i zarządzania 

widmem;
2) ustanowienie warunków do funkcjonowania prawdziwego jednolitego rynku dzięki prze-

zwyciężeniu fragmentacji regulacyjnej, w celu umożliwienia efektywnym operatorom sieci 

* Doktorant; of counsel w kancelarii prawnej GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P.; absolwent studiów prawniczych 
na KUL oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wartością fi rmy na SGH; specjalizuje się w kwestiach związanych z regulacją rynku tele-
komunikacyjnego i pocztowego oraz ochroną konkurencji. https://orcid.org/0000-0002-8931-9784.
1 Komunikat Komisji z 6.05.2015 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (COM/2015/0192 fi nal).
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i dostawcom usług osiągnięcia korzyści skali oraz w celu zapewnienia skutecznej ochrony 
konsumentów;

3) zapewnienie równych warunków działania uczestnikom rynku i spójnego stosowania przepisów;
4) zachęcenie do inwestycji w szybkie sieci szerokopasmowe;
5) stworzenie skuteczniejszych ram instytucjonalnych dla regulacji rynku.

Uchwalony 11 grudnia 2018 r. Europejski kodeks łączności elektronicznej2 (dalej: EKŁE) 
już w motywie 3 nawiązuje do powyższych celów, co pozwala przyjąć, iż zapewnienie realizacji 
strategicznego celu, jakim jest budowa jednolitego rynku cyfrowego stanowiło kluczowy aspekt 
w ramach prac legislacyjnych nad kształtem nowego porządku regulacyjnego. Stąd warto roz-
ważyć, w jaki sposób EKŁE realizuje powyższe cele, a także na ile zmiany w EKŁE stanowią 
odejście od dotychczasowych założeń polityki regulacyjnej określonych w pakiecie dyrektyw dla 
sektora łączności elektronicznej z 2002 roku3. Dla przypomnienia, główne cele wyrażone w art. 8 
dyrektywy ramowej obejmowały wspieranie konkurencji w zakresie usług i sieci łączności elektro-
nicznej oraz urządzeń towarzyszących, przyczynianie się do rozwoju rynku wewnętrznego oraz 
wspieranie interesów obywateli UE (szerzej: Piątek, 2003, s. 45 i n.). Przegląd pakietu dyrektyw, 
przeprowadzony w 2009 r., zasadniczo nie dokonał zmian w powyższych celach. W istocie główny 
paradygmat regulacji opierał się przede wszystkim na wspieraniu konkurencji jako najlepszego 
środka do maksymalizacji korzyści użytkowników końcowych (por. Alexiadis i Shortall, 2019). Cele 
określone w 2002 r. nadal pozostają elementem nowych regulacji, gdyż motyw 23 EKŁE mówi 
raczej o poszerzeniu dotychczasowej listy, aniżeli jej ograniczeniu czy zmianie4. Podstawowym 
pytaniem jest jednak czy akcenty rozłożone w przepisach EKŁE faktycznie potwierdzają konty-
nuację dotychczasowego podejścia do polityki regulacyjnej, skupiając się na rozwijaniu konku-
rencji, czy wskazują raczej na zmianę dotychczasowego podejścia do regulacji sektora łączności 
elektronicznej? Stąd w niniejszym artykule skupiono się przede wszystkim na tych elementach 
polityki regulacyjnej określonych w EKŁE, które stanowią pewne novum w podejściu do regulacji 
sektora łączności elektronicznej (promocja inwestycji, czy regulacja dostawców usług OTT), jak 
również wskazują na zmianę podejścia organów unijnych do dotychczas sformułowanych celów 
(rozwój konkurencji oraz budowa jednolitego rynku).

II. Rozwój konkurencji czy infrastruktury
Określając priorytety regulacyjne w EKŁE, należy zbadać, na ile nowe regulacje odchodzą 

od dotychczasowego podejścia bazującego na wspieraniu konkurencji jako głównego środka 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja 
przekształcona) (Dz.U.UE.L.2018.321.36).
3 Pakiet ten obejmuje: 
•  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/21/WE z 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 

(dyrektywa ramowa), (Dz. Urz. WE L 108/33);
•  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/19/WE z 7.03.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszą-

cych oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE L 108/7);
•  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/20/WE z 7.03.2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej 

(dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. WE L 108/21);
•  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z 7.03.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 

elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L 108/51).
4 Motyw 23 in prinicpio stanowi: „Ramy regulacyjne, oprócz obecnych trzech celów głównych wspierania konkurencji, rynku wewnętrznego i interesów 
użytkowników końcowych, powinny wyznaczać dodatkowy cel w zakresie łączności, sformułowany w postaci oczekiwanych wyników: powszechnego 
dostępu do sieci o bardzo dużej przepustowości dla wszystkich obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw, oraz upowszechnienia tych udogodnień, z za-
pewnieniem rozsądnych cen i możliwości wyboru, skutecznej i uczciwej konkurencji, otwartych innowacji, wydajnego wykorzystania widma radiowego, 
wspólnych przepisów i przewidywalnych podejść regulacyjnych na rynku wewnętrznym, a także niezbędnych przepisów sektorowych chroniących in-
teresy obywateli Unii”.
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zmierzającego do maksymalizacji korzyści użytkowników na rzecz wsparcia inwestycji, a na ile 
priorytetem pozostaje stymulowanie konkurencji. Kwestia ta jest o tyle istotna, gdyż już w ramach 
poprzedniego przeglądu ram regulacyjnych motywy 53–55 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w spra-
wie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie 
dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE 
w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U.UE.L.2009.337.37) 
wskazywały na konieczność tworzenia zachęt do nowych inwestycji, pozytywny wpływ inwesty-
cji na konkurencję oraz konieczność uwzględnienia przy nakładaniu obowiązków regulacyjnych 
premii za zwiększone ryzyko związane z inwestycjami w sieci NGA. W ramach przeglądu ram 
regulacyjnych z 2009 r. pojawił się również postulat stopniowego odchodzenia od regulacji sek-
torowej. Jak jednak wskazuje F. Kamiński, powyższe motywy miały w dużej mierze charakter 
intencjonalny (Kamiński, 2010). Praktyka pokazała, że powyższy pogląd jest trafny, gdyż poza 
wyraźnie przewidzianym w art. 13 dyrektywy o dostępie obowiązkiem określenia wyższej premii 
za ryzyko inwestycyjne związane z budową sieci NGA (co przekładało się na wyższy WACC przy 
ustalaniu opłat za dostęp telekomunikacyjny), pozostałe przepisy w zasadzie nie zawierały me-
chanizmów potwierdzających dalej idącą realizację celów związanych z promowaniem inwestycji 
w sieci NGA. Kluczową rolę w zakresie promowania inwestycji odgrywały raczej zalecenia KE 
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji 
(Dz.U.UE.L.2010.251.35).

W przypadku EKŁE można natomiast wyraźnie dostrzec, że kwestie promowania inwestycji 
mających na celu budowę superszybkich sieci NGA oraz stopniowego odchodzenia od regulacji 
sektorowej ex ante nie pozostają jedynie w sferze deklaracji, ale wiążą się z licznymi zmianami 
legislacyjnymi. Warto przez chwilę zastanowić się, skąd taka zmiana podejścia zarówno sa-
mej KE, która przygotowała projekt EKŁE, jak i Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Wydaje się, 
że genezą zmian w dużym stopniu są doświadczenia z realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej5 
(dalej: EAC). Pokazały one, że o ile na obszarach o dużej gęstości zaludnienia kwestia realiza-
cji celów określonych w EAC nie nastręcza żadnych trudności, o tyle zrealizowanie tych celów 
na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia jest trudne do osiągnięcia, nawet z wykorzystaniem 
pomocy publicznej (Zielińska, 2019; Kaczmarek, 2019). Widać więc wyraźnie, że mechanizmy 
konkurencji sprawdzają się głównie w tych obszarach, gdzie występuje silna konkurencja infra-
strukturalna i użytkownicy mogą wybierać pomiędzy ofertami kilku różnych dostawców usług 
posiadających własną infrastrukturę. W obszarach, gdzie nadal silną pozycję mają operatorzy 
zasiedziali i konkurencja ma charakter gównie usługowy, widoczna jest silna niechęć ze strony 
tych operatorów do ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych na sieci NGA. Jednocześnie 
zawodzi również koncepcja „drabiny inwestycyjnej”, gdyż dostawcy usług, korzystający z usług 
regulowanych operatora zasiedziałego o znaczącej pozycji rynkowej, również nie przechodzą na 
wyższy stopień tej drabiny, budując własną infrastrukturę dostępową. Skoro więc dotychczasowy 
model regulacji nie do końca sprawdził się przy realizacji celów EAC, tym bardziej mało praw-
dopodobne wydaje się, że pozwoli on na zrealizowanie bardziej ambitnych celów wyrażonych 

5 Komunikat Komisji z 19.05.2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
Europejska Agenda Cyfrowa (KOM(2010)245).
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w komunikacie Komisji z 14 września 2016 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Łączność dla konkurencyjnego jedno-
litego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego6 (dalej: Komunikat 
społeczeństwo gigabitowe). Z szacunków Komisji wyrażonych w Komunikacie społeczeństwo 
gigabitowe wynika, iż realizacja tych celów będzie wymagała inwestycji o łącznej wartości około 
500 mld EUR, w tym operatorzy muszą dodatkowo wydać ok. 155 mld EUR na działania wykra-
czające poza zwykłą kontynuację inwestowania w istniejące sieci i ich modernizację. 

Stąd, już w artykule 3 EKŁE określającym ogólne cele zawarto, adresowany nie tylko do 
krajowych organów regulacyjnych7, cel w postaci promowania łączności oraz dostępu do sieci 
o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci stacjonarnych, ruchomych i bezprzewodowych oraz 
korzystania z tych sieci przez wszystkich obywateli Unii i wszystkie unijne przedsiębiorstwa (art. 3 
ust. 2 pkt a) EKŁE), ale także cel polegający na usuwaniu istniejących przeszkód utrudniających 
inwestycje w sieci łączności elektronicznej (art. 3 ust. 2 pkt c EKŁE).

Z punktu widzenia realizacji tych celów kluczowe wydają się dwa mechanizmy zawarte 
w EKŁE, tj. przewidziane w art. 76 oraz w załączniku 4 do EKŁE podejście do nowych sieci 
o bardzo dużej przepływności, a także określony w art. 61 ust. 3 EKŁE symetryczny dostęp do 
okablowania wewnątrzbudynkowego lub do pierwszego punktu koncentracji. Szczegółowa analiza 
tych przepisów wykracza poza przedmiot niniejszego artykułu. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
art. 76 EKŁE wprowadza de facto możliwość „wakacji regulacyjnych” dla nowobudowanych sieci 
o bardzo dużej przepływności, o ile zobowiązania złożone przez operatora o znaczącej pozycji 
rynkowej w zakresie realizacji współinwestycji zostaną uznane przez krajowy organ regulacyj-
ny za wystarczające w świetle wymogów określonych w ust. 1 tego przepisu. W takim wypadku 
krajowy organ regulacyjny odstępuje od nałożenia obowiązków zgodnie z procedurą przewidzia-
ną w art. 68 EKŁE. Należy przypomnieć, że pod rządami pakietu regulacyjnego z 2002 r. próba 
wprowadzenia przez Niemcy krajowych przepisów przewidujących wyjęcie spod regulacji tzw. 
nowych rynków8 zakończyła się silnym sprzeciwem ze strony KE9. Finalnie, TSUE wyrokiem 
z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie C-424/07 (LEX nr 532685) potwierdził prawidłowość stanowi-
ska KE. Regulacja EKŁE zdaje się natomiast sankcjonować możliwość swoistych „wakacji regu-
lacyjnych”, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 76 EKŁE. Co prawda EKŁE w art. 76 

6 Dla przypomnienia EAC zakładał:
1) objęcie dostępem do szerokopasmowego Internetu wszystkich obywateli UE do końca 2013 r.;
2) zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku;
3)  doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku. 
Natomiast Komunikat w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego zakłada trzy podstawowe cele strategiczne:
1)  cel strategiczny na rok 2025: dostęp gigabitowy (1 Gb/s) do Internetu dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-

-gospodarczego, takich jak szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych (szkoły, dworce kolejowe, porty, lotniska, 
budynki administracji samorządowej, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, gabinety lekarskie, szpitale i stadiony), a także dla przedsiębiorców pro-
wadzących intensywną działalność w Internecie;

2)  cel strategiczny do roku 2025: niezakłócony dostęp do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i na wszystkich głównych szlakach komunikacyj-
nych, w tym cel pośredni do roku 2020: zapewnienie łączności 5G jako w pełni rozwiniętej usługi komercyjnej w co najmniej jednym głównym mieście 
w każdym z państw członkowskich w związku z wprowadzeniem sieci 5G w roku 2018;

3)  cel strategiczny do roku 2025: wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą miały dostęp 
do Internetu o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do przepustowości mierzonej 
w gigabitach.

7 Adresatami tego przepisu są także inne właściwe w sprawach łączności elektronicznej organy w państwach członkowskich, a także BEREC, KE 
i poszczególne państwa członkowskie.
8 § 3 pkt 12b Telekommunikationsgesetz (czyli niemieckiej ustawy o telekomunikacji) z dnia 22.062004 r. (BGBl. 2004 I, s. 1190) defi niował nowy rynek 
jako: „rynek usług lub produktów różniących się znacząco od aktualnie dostępnych usług lub produktów pod względem wydajności, zasięgu, dostępności 
dla znacznej liczby użytkowników (zdolności stworzenia rynku masowego), ceny lub jakości z punktu widzenia odpowiednio poinformowanego nabywcy, 
których rola nie ogranicza się do prostego zastąpienia aktualnie dostępnych produktów”.
9 Szerzej na temat sprawy KE przeciwko Niemcom oraz koncepcji wakacji regulacyjnych zob. Piątek, 2011, s. 140 i n.
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ust. 2 in fi ne przewiduje również możliwość nałożenia obowiązków regulacyjnych wskazanych 
w art.  68–74 EKŁE, ale przepis ten wprost wskazuje, iż stanowi on wyjątek od przewidzianej 
w pierwszym akapicie zasady odstąpienia od regulacji dla takich sieci, a także wymaga od krajo-
wego organu regulacyjnego wykazania, iż w związku ze szczególnymi cechami danego rynku bez 
nałożenia obowiązków regulacyjnych nie można byłoby się zająć problemami dotyczącymi kon-
kurencji. Wydaje się, że skorzystanie z powyższej kompetencji będzie bardzo trudne i należy się 
spodziewać, że sama KE nie będzie raczej otwarta na wprowadzanie regulacji z wykorzystaniem 
tej możliwości.

Druga istotna zmiana, wskazująca na coraz silniejszą rolę regulacji symetrycznych, ale 
także na rosnącą rolę współdzielenia infrastruktury (zwłaszcza na tych odcinkach, gdzie dublo-
wanie infrastruktury może być utrudnione i niekoniecznie ekonomicznie uzasadnione), wynika 
z wprowadzonej w art. 61 ust. 3 EKŁE możliwości nałożenia przez krajowe organy regulacyjne 
obowiązku udzielenia dostępu do „okablowania i przewodów oraz urządzeń towarzyszących we-
wnątrz budynków lub na odcinku do pierwszego punktu koncentracji lub dystrybucji określonego 
przez krajowy organ regulacyjny, jeżeli punkt ten znajduje się poza budynkiem”. Nałożone przez 
krajowy organ regulacyjny warunki dostępu mogą obejmować szczegółowe zasady dotyczące 
dostępu do takich elementów sieci oraz do urządzeń towarzyszących i usług towarzyszących, 
przejrzystości i niedyskryminacji oraz zasady podziału kosztów dostępu, które w odpowiednich 
przypadkach powinny uwzględniać czynniki ryzyka. Powyższy obowiązek stanowi kontynuację 
trendu, w ramach którego ograniczane są obowiązki regulacyjne nakładane ex ante na operatorów 
o znaczącej pozycji rynkowej, przy jednoczesnym zastępowaniu części tych obowiązków regu-
lacjami symetrycznymi. Te z kolei mają na celu zmniejszenie kosztów inwestycji oraz ułatwienie 
dostępu do istniejącej infrastruktury, tam gdzie jej powielenie jest nieuzasadnione zarówno tech-
nicznie, jak i ekonomicznie. Powyższy trend regulacyjny zapoczątkowała dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/61/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniej-
szenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz.U.UE.L.2014.155.1) i wydaje 
się, że regulacje EKŁE ten trend pogłębiają. Przykładowo, EKŁE istotnie ogranicza przesłanki, 
którymi powinien kierować się krajowy organ regulacyjny przy nakładaniu obowiązków syme-
trycznych, a także pozwala na rozszerzenie obowiązku dostępu o elementy sieci poza pierw-
szym punktem koncentracji lub dystrybucji, ale wyłącznie do punktu, który uzna za najbliższy 
użytkowników końcowych i jednocześnie umożliwiający obsługę takiej liczby zakończeń sieci, 
aby dla efektywnego wnioskodawcy ubieganie się o dostęp było ekonomicznie uzasadnione. 
W konsekwencji, przepisy mają zachęcać do inwestycji infrastrukturalnych, gwarantując, iż ope-
ratorzy będą mogli również korzystać z istniejącej infrastruktury na ostatnim odcinku do abo-
nenta, gdzie często występują istotne bariery związane z koniecznością uzyskania dostępu do 
nieruchomości. 

Rozkład akcentów pomiędzy polityką regulacyjną nakierowaną na inwestycje, a polityką pro-
mującą konkurencję, nie dotyczy jedynie wprowadzonych rozwiązań, mających na celu promo-
wanie inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności czy usuwanie utrudnień inwestycyjnych. 
Już w motywie 29 EKŁE wyraźnie wskazuje się, że: „Celem niniejszej dyrektywy jest stopniowe 
zmniejszanie zakresu szczególnych regulacji sektorowych ex ante w miarę rozwoju konkuren-
cji na rynku, aby zapewnić, by łączność elektroniczna podlegała wyłącznie prawu konkurencji. 
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Zważywszy na fakt, że w ostatnich latach rynki łączności elektronicznej wykazały się silną dynamiką 
konkurencyjną, istotne jest, aby obowiązki regulacyjne ex ante były nakładane tylko wtedy, gdy na 
przedmiotowych rynkach nie występuje skuteczna i zrównoważona konkurencja. (…) Obowiązki 
na poziomie hurtowym powinny być nakładane, jeżeli brak tych obowiązków mógłby spowodo-
wać, że jeden lub więcej rynków detalicznych nie stanie się rzeczywiście konkurencyjny. Krajowe 
organy regulacyjne są prawdopodobnie w stanie stopniowo, w procesie analizy rynku, uznawać 
rynki detaliczne za konkurencyjne nawet w przypadku braku regulacji rynków hurtowych, zwłasz-
cza z uwagi na przewidywane ulepszenia w zakresie innowacji i konkurencji. W takim przypadku 
krajowy organ regulacyjny powinien stwierdzić, że regulacja na poziomie hurtowym nie jest już 
konieczna, i ocenić powiązany właściwy rynek hurtowy pod kątem wycofania regulacji ex ante”. 
Wydaje się, że przytoczony motyw dość jasno wskazuje na możliwość odstąpienia od regulacji 
ex ante na rynku hurtowym w sytuacji, w której rynek detaliczny nie jest jeszcze idealnie konku-
rencyjny, ale ze względu na ulepszenia w zakresie innowacji i konkurencji możliwe jest wycofanie 
środków regulacyjnych z powiązanego z nim rynku hurtowego. 

Inna istotna zmiana, wskazująca na zmniejszającą się rolę regulacji ex ante, wiąże się z wy-
dłużeniem okresu kolejnych przeglądów rynków właściwych z 3 do 5 lat (art. 67 ust. 5 pkt a EKŁE). 

Reasumując, z pewnością nieprawdziwym twierdzeniem byłoby wskazanie, że dbałość o stan 
konkurencji na rynku nie jest przedmiotem EKŁE. Nadal jej rozwój stanowi jeden z istotnych ce-
lów strategicznych polityki regulacyjnej zarówno UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. 
EKŁE zauważa jednak, iż cele związane z budową konkurencyjnego rynku zostały w dużej mierze 
osiągnięte i na wielu rynkach wystarczające będą mechanizmy ochrony konkurencji realizowane 
ex post bez potrzeby nakładania obowiązków regulacyjnych. Istotnym problemem staje się na-
tomiast nierównomierność rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych na obszarach o dużej gę-
stości zaludnienia i obszarach słabo zaludnionych, gdzie nawet wykorzystanie pomocy publicznej 
nie gwarantuje osiągnięcia celów wyrażonych w Komunikacie społeczeństwo gigabitowe. Stąd 
coraz silniejszy nacisk w polityce regulacyjnej kładziony jest na zachętę dla operatorów, w tym 
operatorów zasiedziałych, dla prowadzenia inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności oraz 
na promowanie mechanizmów współinwestycji oraz współdzielenia infrastruktury jako środków 
pozwalających na zwiększenie zasięgu budowanych sieci i ograniczających koszty nowych in-
westycji. Dla realizacji tych celów EKŁE zdaje się wysuwać na pierwsze miejsce promowanie 
inwestycji, nawet kosztem zmniejszenia czy ograniczenia regulacji dla operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej, którzy w modelu współinwestycji zdecydują się na budowę sieci o bardzo dużych 
przepływnościach. Podobnie, jak w przypadku sieci budowanych ze środków publicznych, takie 
sieci powinny jednak być od początku sieciami otwartymi (art. 76 ust. 1 pkt a i d EKŁE). 

III. Konwergencja cyfrowa
Kolejny istoty cel, związany z uchwaleniem EKŁE, wiąże się z postępującą konwergencją 

sektorów łączności elektronicznej i mediów, a w konsekwencji z dążeniem do objęcia tymi sa-
mymi normami prawnymi każdej działalności polegającej na dostarczaniu sieci oraz na świad-
czeniu usług łączności elektronicznej (por. motyw 7 EKŁE). W konsekwencji, obok działalności 
polegającej na dostarczaniu sieci oraz na świadczeniu „tradycyjnych” usług telekomunikacyjnych, 
intencją regulacji zawartych w EKŁE jest rozszerzenie dotychczasowej defi nicji usługi łączności 
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elektronicznej. Zgodnie z legalną defi nicją z art. 2 pkt 4 EKŁE usługi te obejmują trzy kategorie 
usług10, mianowicie: 
1) usługę dostępu do Internetu zdefi niowaną w rozporządzeniu UE 2015/2120 z dnia 25 listopada 

2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu i dotyczące opłat 
detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniającym dyrektywę 
2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 (Dz.U.UE.L.2015.310.1); 

2) usługę łączności interpersonalnej (zdefi niowaną w art. 2 pkt 5 EKŁE);
3) usługę polegającą całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów, takie jak usługi 

transmisyjne stosowane na potrzeby świadczenia usług łączności maszyna–maszyna oraz 
na potrzeby nadawania, czyli usługę, która w dużej mierze odpowiada dotychczasowej de-
fi nicji usługi łączności elektronicznej zawartej w art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej. 
Powyższe rozróżnienie wydaje się niekonsekwentne, gdyż usługi dostępu do Internetu nie-

wątpliwie mieszczą się w zakresie usług wskazanych w art. 2 pkt 4 lit. c EKŁE, czyli usług pole-
gających całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów. Ponieważ nie jest przedmiotem 
niniejszego artykułu dokonywanie wykładni poszczególnych defi nicji w EKŁE, a skupienie się na 
celach polityki regulacyjnej, stąd nie będę rozwijał tego wątku, aczkolwiek jest on jednym z wielu 
przykładów niskiej jakości redakcyjnej EKŁE. W zakresie zaproponowanej defi nicji novum stanowi 
dodanie do zakresu usług łączności elektronicznej usługi łączności interpersonalnej. Usługa łącz-
ności elektronicznej z jednej strony ma więc obejmować „tradycyjne” usługi telekomunikacyjne, 
takie jak połączenia telefoniczne czy usługi SMS ujęte w kategorii usług łączności interpersonalnej 
wykorzystujących numery (art. 2 pkt 6 EKŁE), z drugiej zaś – dąży do objęcia zakresem EKŁE 
usług świadczonych w warstwie aplikacyjnej typu usługi Whatsapp czy Messenger, które umoż-
liwiają bezpośrednią interpersonalną i interaktywną wymianę informacji za pośrednictwem sieci 
łączności elektronicznej, stanowiąc przy tym główną funkcjonalność takiej usługi. Stąd EKŁE wprost 
wyłącza z zakresu usług łączności interpersonalnej komunikatory w grach, gdzie funkcjonalność 
polegająca na wymianie informacji stanowi funkcję dodatkową, związaną z usługą główną11. 
Zmiany w tym zakresie stanowią realizację postulatów wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z 25 maja 2016 r. Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania 
dla Europy (COM(2016) 288 fi nal), w którym wskazano m.in. na:
1) rosnącą rolę dużych platform internetowych, wskazując, iż przewiduje się, że w 2020 r. wiel-

kość udziału komunikatów OTT w rynku osiągnie 90% całego rynku komunikacji;
2) konieczność stworzenia wyważonych ram prawnych dla platform internetowych na jednolitym 

rynku cyfrowym;
3) zapewnienie równych szans dla porównywalnych usług cyfrowych (level playing fi eld).

W konsekwencji, obok przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, 
również EKŁE stanowi próbę objęcia regulacjami usług świadczonych w warstwie aplikacyjnej 
(Over The Top). Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że regulacje EKŁE różnicują zakres obowiąz-
ków, jakim poddani są dostawcy usług interpersonalnych wykorzystujących numerację oraz usług 
interpersonalnych niewykorzystujących numeracji, ograniczając zakres regulacji tych ostatnich 

10 Wspólnym elementem defi nicji każdej z tych usług jest ich świadczenie zazwyczaj za wynagrodzeniem za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej.
11 Patrz motyw 17 EKŁE.
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jedynie do części obowiązków wskazanych w EKŁE (np. obowiązki informacyjne w odniesieniu 
do użytkowników końcowych z art. 102–104 EKŁE). 

Czy powyższa próba regulacji dostawców OTT będzie skuteczna, okaże się dopiero na etapie 
stosowania przepisów EKŁE, po ich wdrożeniu do krajowych porządków prawnych. Warto wska-
zać, że największy dostawca usług telekomunikacyjnych na świecie Skype (nie posiadający przy 
tym własnej sieci12), skutecznie uchylał się od wpisu do rejestrów działalności telekomunikacyjnej 
nawet w odniesieniu do tych usług, które obejmowały połączenia na numerację PSTN i dopiero 
wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie C 142/18 (źródło: Dz.U.UE.C.2019.263.13/1) 
przesądził, że usługi te stanowią usługi łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 lit. c dyrekty-
wy ramowej13. Stąd też, chociaż rozszerzenie defi nicji usług łączności elektronicznej dość jasno 
określa cel wprowadzanych zmian i ich zakres, to dopiero na etapie stosowania przepisów oka-
że się czy i na ile krajowe organy regulacyjne są w stanie wyegzekwować obowiązki wynikające 
z EKŁE od dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numeracji, z których 
część może nie mieć w ogóle siedziby na obszarze UE.

IV. Budowa jednolitego rynku wewnętrznego i superregulator
Budowa jednolitego rynku wewnętrznego stanowi fundament polityki regulacyjnej wobec 

sektora łączności elektronicznej od czasu wprowadzenia pakietu dyrektyw z 2002 roku. Stąd też 
jako cel polityki regulacyjnej nie jest to żadne novum. Warto jednak wskazać, że chociaż cel ten 
dla sektora łączności elektronicznej pozostaje niezmienny od momentu wejścia w życie ww. pa-
kietu dyrektyw, to istotnej ewolucji uległo podejście organów unijnych do sposobu realizacji tego 
celu. O ile początkowo jedynym i kluczowym narzędziem służącym budowie jednolitego rynku 
wewnętrznego była w zasadzie procedura konsolidacji przewidziana w art. 7 dyrektywy ramowej 
(Piątek, 2003, s. 60–61), to już w ramach przeglądu ram regulacyjnych w 2009 r. z jednej strony 
poszerzono zakres kompetencji KE związanych z procedurą konsolidacji, z drugiej natomiast 
przyznano KE szereg dodatkowych uprawnień związanych z wydawaniem zaleceń mających 
na celu spójne stosowanie środków regulacyjnych14. Efektem tych zmian było wydanie szeregu 
„miękkich aktów prawa” w postaci licznych zaleceń KE dotyczących m.in. wysokości stawek za 
zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (tzw. stawek FTR i MTR)15, regu-
lacji sieci NGA16 czy jednolitego podejścia do obowiązków niedyskryminacji i metod kalkulacji 
kosztów przy regulacji sieci NGA17, które zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 dyrektywy ramowej 

12 Por. ciekawe spostrzeżenia Timothy Paydos odnośnie paradoksów naszych czasów w odniesieniu do niektórych tradycyjnych usług (zob. Paydos, 2019). 
13 Po wydaniu wyroku przez TSUE, Skype dopełnił obowiązku rejestracji w niektórych jurysdykcjach np. w Holandii, czy Belgii (zob. Foley, 2019) ale 
nadal nie jest ujawniony w polskim rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chociaż usługa połączeń na numerację PSTN jest dostępna dla 
użytkowników w Polsce (zob. https://www.skype.com/pl/features/call-phones-and-mobiles/) (13.09.2019).
14 Podstawą do wydawania zaleceń przez KE jest zmodyfi kowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/140/WE z dnia 25.11.2009 r. 
zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do 
sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektro-
nicznej (Dz.U.UE.L.2009.337.37) art. 19 ust. 1 dyrektywy ramowej, który stanowi: „Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach), w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe organy regulacyjne zadań 
regulacyjnych określonych w niniejszej dyrektywie i w dyrektywach szczegółowych mogą stwarzać przeszkody w tworzeniu rynku wewnętrznego, może 
ona wydać zalecenie lub decyzję co do zharmonizowanego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych w celu przyspieszenia 
realizacji celów określonych w art. 8, w jak największym stopniu uwzględniając opinię BEREC”.
15 Zalecenie KE z dnia 7.05.2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych 
(Dz.U.UE.L.2009.124.67).
16 Zalecenia KE z dnia 20.09.2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (Dz.U.UE.L.2010.251.35).
17 Zalecenie KE z dnia 11.09.2013 r. w sprawie jednolitych obowiązków niedyskryminacji i metod kalkulacji kosztów w celu promowania konkurencji 
i poprawienia otoczenia dla inwestycji w sieci szerokopasmowe (Dz.U.UE.L.2013.251.13).
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miały na celu zapewnić zharmonizowane stosowanie dyrektyw przez poszczególne państwa 
członkowskie. 

Można jednak przypuszczać, że zarówno KE, jak i inne organy unijne nie są do końca zado-
wolone z efektów stosowania „miękkich regulacji”. KE dała temu wyraz w szeregu postępowań 
wszczętych na podstawie art. 7a dyrektywy ramowej. Wśród tych postępowań można wskazać 
chociażby postępowanie dotyczące stawek za zakańczanie połączeń w ruchomych sieciach tele-
fonicznych w Niemczech18, gdzie dopiero za szóstym razem KE zaakceptowała obowiązki zapro-
ponowane przez niemiecki organ regulacyjny BNetzA19. Innym, dobrze nam znanym przykładem 
jest wszczęte w ostatnim czasie postępowanie wobec Polski, gdzie KE, otwierając drugą fazę 
postępowania w sprawie rynku zakańczania połączeń w publicznej stacjonarnej sieci telefonicz-
nej, wprost wskazała, iż proponowane środki regulacyjne stanowią barierę dla tworzenia rynku 
wewnętrznego: „Wszelkie tego rodzaju znaczne różnice w stawkach za zakończenie połączenia 
w sieciach stacjonarnych w obrębie Unii nie tylko zakłócają i ograniczają konkurencję, ale mają 
znaczny szkodliwy wpływ na tworzenie rynku wewnętrznego, tj. tworzą istotną barierę dla jednolitego 
rynku, a tym samym oznaczają naruszenie zasad i celów określonych w art. 8 ust. 2 i 3 dyrektywy 
ramowej. Zharmonizowane podejście do ustalania stawek za zakończenie połączenia w sieciach 
stacjonarnych jest szczególnie istotne dla zapewnienia, by organy regulacyjne nie faworyzowały 
operatorów krajowych kosztem operatorów z innych państw członkowskich poprzez rezygnację 
z wprowadzenia stawek za zakończenie połączenia, które są w pełni zależne od kosztów. To właś-
nie z tego powodu Komisja przyjęła zalecenie w sprawie stawek za zakańczanie połączeń, aby 
zapewnić zharmonizowane stosowanie ram regulacyjnych w celu wsparcia tworzenia rynku we-
wnętrznego i przyspieszenia realizacji celów określonych w art. 8 dyrektywy ramowej”20. Problemy 
KE z efektywnym wdrożeniem miękkich aktów prawa, takich jak zalecenia czy opinie, skutkują 
stopniową zmianą podejścia, polegającą na zastępowaniu tych regulacji „twardymi” środkami. Stąd 
EKŁE np. w art. 75 przewiduje kompetencje KE do określenia jednolitej wysokości stawek FTR 
i MTR dla całego rynku unijnego. Inny krok w kierunku wzmocnienia jednolitego rynku, to coraz 
częstsze zastępowanie dyrektyw, które wiążą państwa co do rezultatu, bezpośrednio obowiązują-
cymi aktami prawnymi, jak np. przepisy dotyczące roamingu21 czy neutralności sieciowej22. Takie 
zmiany istotnie ograniczają swobodę państw członkowskich i krajowych organów regulacyjnych, 
ale jednocześnie znoszą zidentyfi kowane bariery związane z budową rynku wewnętrznego. 

Jako wzmocnienie strategii budowy jednolitego rynku należy również odbierać przyjętą 
w art. 101 EKŁE zasadę harmonizacji pełnej w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony 
użytkowników końcowych (art. 102–115 EKŁE), na co wprost wskazuje motyw 257 EKŁE23.

18 Por. Stanowisko KE dotyczące otwarcia po raz piąty drugiej fazy postępowania wobec Niemiec w sprawie rynku MTR. Pozyskano z: https://circabc.
europa.eu/sd/a/a1525910-55a3-4b2f-9111-97b0a298729f/DE-2014-1605%20ADOPTED_EN.pdf (17.09.2019).
19 Stanowisko KE z 11.12.2015 r. Pozyskano z: https://circabc.europa.eu/sd/a/34b7bf2e-645c-4e72-a997-e86793bfee79/DE-2015-1808%20Adopted_
EN.pdf (17.09.2019).

20 Stanowisko KE z dnia 26.04.2019 r. Pozyskano z: https://circabc.europa.eu/sd/a/8dc462c7-d918-4c22-ae3c-33400fd701e3/PL-2019-2156%20
Adopted_PL.pdf (17.09.2019).
21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności 
ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona, Dz.U.UE.L.2012.172.10 ze zm.).
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25.12.2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego 
Internetu i dotyczące opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporzą-
dzenie (UE) nr 531/2012 (Dz.U.UE.L.2015.310.1).
23 Motyw ten stanowi: „Rozbieżne wdrażanie zasad dotyczących ochrony użytkownika końcowego spowodowało znaczne bariery dla rynku wewnętrz-
nego wpływające zarówno na dostawców usług łączności elektronicznej, jak i na użytkowników końcowych. Bariery te należy zmniejszyć, stosując 
jednakowe zasady zapewniające wysoki wspólny poziom ochrony w całej Unii. Skalibrowana pełna harmonizacja praw użytkowników końcowych 
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Kolejny element budowy jednolitego rynku wiąże się z konsekwentnym wzmacnianiem pozycji 
BEREC24, jako organu utworzonego w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania rynku wewnętrz-
nego oraz spójnego stosowania ram regulacyjnych we wszystkich państwach UE. Na gruncie EKŁE 
oraz nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 
2018 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 
oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (Dz.U.UE.L.2018.321.1; dalej: rozporządzenie 
BEREC) pozycja BEREC ulega dalszemu wzmocnieniu, czego wyrazem jest m.in. przyznanie mu 
silnych kompetencji w zakresie wydawania opinii25 oraz wytycznych26. Z analizy EKŁE wynika, iż 
BEREC będzie miał istotny wpływ na określenie m.in.:
1) pierwszego punktu koncentracji (art. 61 ust. 3 EKŁE) czy punktu zakończenia sieci w różnych 

topologiach sieci (art. 61 ust. 7 EKŁE) związanych z symetrycznymi obowiązkami operatorów 
w zakresie dostępu;

2) maksymalnej ogólnounijnej stawki za zakończenie połączeń w sieciach stacjonarnych i ru-
chomych (art. 75 ust. 1 EKŁE);

3) spójnego stosowania art. 76 EKŁE w zakresie regulacyjnego podejścia do nowych elementów 
sieci o bardzo dużej przepływności w przypadku oferty współinwestycji ze strony operatora 
o znaczącej pozycji rynkowej;

4) kryteriów pozwalających uznać daną sieć za sieć o bardzo dużej przepływności (art. 82 EKŁE)
5) formularza zawierającego podsumowanie warunków umowy z użytkownikiem końcowym 

(art. 102 ust. 3 EKŁE).
Wszystkie powyższe zmiany mają prowadzić do realizacji celów związanych z budową jedno-

litego rynku wewnętrznego. Warto przy tym pamiętać, że oczekiwania organów unijnych w wielu 
elementach szły dalej, aniżeli ostatecznie przyjęte rozwiązania legislacyjne. Jak trafnie zauwa-
ża R. Feasey, ostateczny kształt EKŁE jest w dużej mierze wynikiem kompromisów pomiędzy 
organami unijnymi dążącymi do zwiększania poziomu harmonizacji a państwami członkowskimi 
i krajowymi organami regulacyjnymi, które dążą do pozostawienia jak najszerszych kompetencji 
dla siebie, co ma im umożliwić lepsze i bardziej elastyczne reagowanie na zróżnicowane warunki 
lokalne (Feasey, 2019).

V. Podsumowanie
Analizując podejście do polityki regulacyjnej w unijnych aktach prawnych, począwszy od pierw-

szych dyrektyw znoszących prawa wyłączne i wprowadzających konkurencję, aż do przeglądu 
ram regulacyjnych w 2009 r., można było postawić tezę, iż podejście to ma charakter ewolucyjny, 

objętych niniejszą dyrektywą powinna w znacznym stopniu zwiększać pewność prawa zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dostawców usług 
łączności elektronicznej i powinna znacznie obniżyć bariery wejścia na rynek oraz nadmierne obciążenie związane z przestrzeganiem przepisów 
wynikające z ich rozdrobnienia. Pełna harmonizacja pomaga pokonać bariery dla funkcjonowania rynku wewnętrznego wynikające z takich krajo-
wych przepisów dotyczących praw użytkownika końcowego, które jednocześnie chronią dostawców krajowych przed konkurencją z innych państw 
członkowskich. Aby osiągnąć wysoki wspólny poziom ochrony, niektóre przepisy dotyczące praw użytkowników końcowych powinny zostać wzmoc-
nione w niniejszej dyrektywie z uwzględnieniem najlepszych praktyk w państwach członkowskich. Pełna harmonizacja ich praw zwiększa zaufanie 
użytkowników końcowych do rynku wewnętrznego, ponieważ korzystają oni z jednakowo wysokiego poziomu ochrony przy korzystaniu z usług łącz-
ności elektronicznej, nie tylko w swoich państwach członkowskich, lecz także wówczas, gdy mieszkają, pracują lub podróżują w innych państwach 
członkowskich”.
24 Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej.
25 Art. 4 ust. 1 pkt c rozporządzenia BEREC wymienia 8 odrębnych zagadnień, dla których BEREC jest uprawniony do wydania opinii.
26 Art. 4 ust. 1 pkt d rozporządzenia BEREC wymienia 14 odrębnych zagadnień, dla których BEREC jest uprawniony do wydania wytycznych.
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a nie rewolucyjny. Wprowadzało stopniowe i konsekwentne zmiany zmierzające do realizacji 
celów politycznych, jakie stawia sobie UE, a także stanowiło reakcję na zmiany zachodzące na 
rynku łączności elektronicznej, przy jednoczesnym stosowaniu zasady ograniczania regulacji do 
minimum, co gwarantowała zasada proporcjonalności. Zasadniczym i głównym celem polityki 
było przede wszystkim zapewnienie konkurencji na rynku, jako gwaranta maksymalizacji korzy-
ści dla użytkowników. W tym zakresie EKŁE wydaje się stanowić istotny wyłom w dotychczaso-
wym podejściu do regulacji sektora łączności elektronicznej. Zapowiedź i geneza zmiany w tym 
podejściu zostały wskazane w przytoczonej na wstępie Strategii jednolitego rynku cyfrowego, 
gdzie wprost powołano się na problemy związane z izolacją rynków krajowych, brakiem spójności 
i przewidywalności regulacyjnej, niewystarczającymi inwestycjami czy ograniczonym zakresem 
konkurencji infrastrukturalnej poza obszarami o wysokiej gęstości zaludnienia27. W konsekwen-
cji, cele przyjęte w EKŁE dość istotnie zmieniają dotychczasowe podejście, zakładając silniejszą 
promocję inwestycji w sieci o bardzo dużej przepływności (nawet kosztem konkurencji), a także 
większą ingerencję w rynki krajowe, w celu budowy jednolitego rynku wewnętrznego. Dodatkowy 
cel, związany z objęciem regulacją EKŁE warstwy aplikacyjnej, ma źródło w rosnącej sile plat-
form internetowych, które coraz częściej stanowią substytucję dla „tradycyjnych” usług łączności 
elektronicznej. 

Czy założenia przyjęte w EKŁE okażą się remedium na zidentyfi kowane problemy, pokaże 
dopiero praktyka. Dziś można być co najwyżej pewnym, iż w nadchodzących latach ingerencja 
KE i BEREC w działania krajowych organów regulacyjnych z pewnością będzie silniejsza niż 
dotychczas. Natomiast to, czy krajowe organy regulacyjne będą chętnie współpracować z KE 
i oddadzą część swojej autonomii w celu realizacji powyższych celów jest pytaniem, na któ-
re dziś nie sposób odpowiedzieć. Także ocena czy dla realizacji powyższych celów wybrano 
właściwe środki wymaga czasu i będzie możliwa kilka lat po implementacji EKŁE do przepisów 
krajowych.
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Streszczenie
W artykule oceniono unormowanie inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości w Europejskim 
kodeksie łączności elektronicznej w świetle istniejącej literatury naukowej. Zauważono, że zarów-
no osłabienie regulacji asymetrycznej, jak i wzmocnienie regulacji symetrycznej mogą w prak-
tyce mieć konsekwencje dla jakości i dostępności detalicznych usług łączności elektronicznej. 
Implementacja EKŁE w prawie polskim musi więc być przemyślana i staranna. Zauważono, że 
nie wymaga ona uchwalenia nowej ustawy w miejsce prawa telekomunikacyjnego z 2004 roku. 
Ustawa ta wymaga jednak nowelizacji i w tym zakresie wskazano, które przepisy należy zmienić, 
a które dodać.
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JEL: D43, K23, K24

I. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 

z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej1 (dalej: EKŁE) 
nowym celem stojącym przed organami zajmującymi się łącznością elektroniczną, w tym przed 
krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją Europejską, jest promowanie łączności oraz dostę-
pu do sieci o bardzo dużej przepustowości. W tym kontekście celem niniejszego opracowania 
jest wprowadzenie do nowych rozwiązań, ich ocena w świetle istniejącej literatury naukowej, 
a wreszcie wskazanie czy implementacja EKŁE w tym zakresie wymaga uchwalenia nowej ustawy 
w miejsce ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne2 (dalej: prawo telekomunikacyj-
ne). Artykuł powstał w związku z konferencją „Europejski kodeks łączności elektronicznej – im-
plementacja w prawie polskim”, zorganizowaną 24 czerwca 2019 r. w Warszawie przez Centrum 
Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Badań 
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Założenia konferencji nie obejmowały szczegółowej dyskusji nad koniecznością nowelizacji ustawy 
z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych3, a w konsekwencji kwestia 
ta, wymagająca osobnych badań, pozostaje również poza zakresem niniejszego opracowania.

II. EKŁE a sieci o bardzo dużej przepustowości

1. Pojęcie „sieci o bardzo dużej przepustowości”. 
Jakość detalicznej usługi dostępu do Internetu oferowanej w tych sieciach

Pojęcie „sieci o bardzo dużej przepustowości” zdefi niowano w art. 2 pkt 2 EKŁE, zgodnie 
z którym obejmuje ono „sieć łączności elektronicznej, która w całości składa się z elementów 
światłowodowych co najmniej na odcinku do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi, 
albo sieć łączności elektronicznej, która jest w stanie zapewnić w typowych warunkach panują-
cych w czasie największego natężenia ruchu podobną wydajność sieci pod względem dostępnego 
pasma ‘w górę’ i ‘w dół’ łącza, odporności, parametrów związanych z błędami oraz opóźnienia 
i jego zmienności”. Motyw 13 wyjaśnia, że chodzi o instalację komponentów światłowodowych 
lub równoważnych do budynku wielorodzinnego w sieci stacjonarnej, a do stacji bazowej w sieci 
mobilnej. Wyraźne nawiązanie do technologii światłowodowej stanowi przynajmniej częściowe 
odejście od zasady neutralności technologicznej, co jest przedmiotem kontrowersji w literatu-
rze, pozostających jednak poza zakresem niniejszego artykułu (zob. Briglauer i Cambini, 2017, 

1 Dz. Urz. UE 2018 L 321/36.
2  T.j. DzU 2018, poz. 1954, ze zm.
3 T.j. DzU 2017, poz. 2062, ze zm.
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s. VII, 5, 10–11; Briglauer, Stocker i Whalley, 2018, s. 5–6; Marcus, Bocarova i Petropoulos, 
2017, s. 9–10).

Z motywu 24 EKŁE wynika, że sieci o bardzo dużej przepustowości muszą się nadawać 
do świadczenia detalicznych usług dostępu do Internetu zapewniających prędkość co najmniej 
100 Mb/s, z możliwością zwiększenia do prędkości gigabitowych, dla wszystkich gospodarstw 
domowych w każdym państwie członkowskim. W treści motywu nie wskazano czy chodzi o pręd-
kość wyłącznie pobierania danych, czy także ich wysyłania. Nie wiadomo również czy wskazana 
prędkość jest minimalną, zwykle dostępną, maksymalną lub deklarowaną w rozumieniu art. 4 
ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listo-
pada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu i dotyczącego 
opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniającego dyrektywę 
2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/20124. Z punktu widzenia użytkowników koń-
cowych najbardziej zasadne jest przyjęcie, że chodzi o prędkość zwykle dostępną jako mającą 
największe, praktyczne znaczenie na co dzień.

2. Podstawowe unormowania EKŁE w zakresie inwestycji w sieci o bardzo dużej 
przepustowości

Unormowane w EKŁE zachęty do realizacji sieci o bardzo dużej przepustowości polegają 
generalnie na zmniejszeniu obciążeń regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorstw dokonujących 
takich inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienie od niektórych obowiązków regulacyjnych 
zarówno symetrycznych, jak i asymetrycznych. Istotne jest również, że EKŁE zakłada pierwszeń-
stwo dostępu do infrastruktury pasywnej przed innymi, bardziej uciążliwymi formami zapewnienia 
dostępu i użytkowania sieci. Wreszcie EKŁE preferuje rozwiązania, w tym obowiązki regulacyjne, 
w jak największym stopniu obniżające ryzyko inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości 
oraz zapewniające rozsądny zwrot z inwestycji.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 EKŁE krajowy organ regulacyjny może nałożyć obowiązek udzielenia 
dostępu do okablowania, przewodów i urządzeń w budynkach albo do pierwszego punktu kon-
centracji lub dystrybucji poza budynkiem, jeżeli powielenie tych elementów byłoby niewykonalne 
lub nieefektywne ekonomicznie. Jest to obowiązek symetryczny, którego stosowanie nie jest 
uzależnione od posiadania znaczącej pozycji na danym rynku. W uzasadnionych przypadkach 
można ten obowiązek rozszerzyć na elementy sieci poza pierwszym punktem koncentracji lub 
dystrybucji, co unormowano w art. 61 ust. 3 akapit drugi EKŁE. Jednak zgodnie z akapitem trze-
cim tegoż przepisu to ostatnie, szczególne rozwiązanie nigdy nie odnosi się do przedsiębiorstw 
wyłącznie hurtowych5, świadczących usługi dostępu do sieci o bardzo dużej przepustowości na 
uczciwych, niedyskryminacyjnych i rozsądnych warunkach. Krajowy organ regulacyjny może także 
rozszerzyć opisywane wyłączenie na innych dostawców sieci łączności elektronicznej – czyli nie-
będących wyłącznie hurtowymi  – oferujących dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości na 

4 Dz. Urz. UE 2015 L 310/1, ze zm.
5 Przedsiębiorstwo wyłącznie hurtowe to nowa kategoria dostawcy sieci łączności elektronicznej wprowadzona przez EKŁE, niezdefi niowana wraz 
z innymi pojęciami w art. 2, lecz unormowana w sposób quasi-defi nicyjny w art. 80 ust 1 EKŁE. Chodzi o przedsiębiorstwo działające na rynku hurtowym, 
które nie jest i nie będzie obecne na żadnym rynku detalicznym, również poprzez wszelkie spółki i jednostki organizacyjne w ramach przedsiębiorstwa 
lub wszystkie spółki kontrolowane; wykluczone jest także zobowiązanie do współpracy z jednym przedsiębiorstwem działającym na rynku niższego 
szczebla.
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uczciwych, niedyskryminacyjnych i racjonalnych warunkach6. Wykładnia językowa jednoznacz-
nie wskazuje, że dostawcy dysponujący siecią inną niż o bardzo dużej przepustowości nie mogą 
liczyć na preferencyjne traktowanie.

Jeżeli przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji rynkowej złoży zobowiązanie dotyczące współin-
westycji w sieci o bardzo dużej przepustowości spełniające warunki określone w EKŁE, wówczas 
krajowy organ regulacyjny zatwierdza je i nie nakłada żadnych dodatkowych, asymetrycznych 
obowiązków regulacyjnych w odniesieniu do elementów sieci będących przedmiotem zobo-
wiązania, jeśli przynajmniej jeden inwestor zawarł umowę współinwestycji (art. 76 ust. 2 akapit 
pierwszy EKŁE). Dodatkowe obowiązki mogą zostać nałożone jedynie wówczas, gdy ze względu 
na szczególne cechy danego rynku inaczej nie da się na nim rozwiązać znaczących problemów 
z konkurencją, co normuje akapit drugi powołanego przepisu.

Normy wynikające z przepisów EKŁE zachęcają do przystępowania do współinwestycji na 
możliwie wczesnym etapie, gdyż zgodnie z załącznikiem IV do EKŁE, choć oferta współinwestycji 
musi być niedyskryminacyjna, to może uwzględniać zwiększającą się z czasem marżę. Zarazem 
podmiotom, które chcą uzyskać dostęp do sieci będącej przedmiotem współinwestycji trzeba 
oferować ten dostęp na warunkach, takich jak przed realizacją nowej sieci, jednak z uwzględ-
nieniem mechanizmu dostosowania w miarę upływu czasu, odzwierciedlającego stopnie ryzyka 
ponoszonego przez współinwestorów i podtrzymującego zachętę do współinwestowania (art. 76 
ust. 1 lit. d EKŁE). EKŁE umożliwia więc takie kształtowanie warunków współinwestycji i zapew-
nienia dostępu, by tworzyć zachęty do wczesnego przystępowania do inwestycji, gdy ryzyko jest 
największe, a w konsekwencji gdy największa jest korzyść z pozyskania współinwestora. Powinno 
się też bardziej opłacać współinwestować niż żądać dostępu do gotowej sieci.

Zgodnie z art. 73 ust. 2 zdanie ostatnie EKŁE, przed nałożeniem na przedsiębiorstwo o zna-
czącej pozycji rynkowej obowiązków w zakresie dostępu unormowanych w art. 73 ust. 1 EKŁE 
(obejmujących m.in. uwolniony dostęp do pętli lub podpętli lokalnej i dostęp do aktywnych lub 
wirtualnych elementów lub usług sieciowych), krajowy organ regulacyjny musi rozważyć ograni-
czenie się do zobowiązania do zapewnienia dostępu do pasywnych elementów sieci, unormowa-
nego w art. 72 EKŁE. Benefi cjentami tego rozwiązania, preferującego mniej uciążliwe obowiązki 
regulacyjne, mogą być dostawcy wszelkich sieci łączności elektronicznej, ale największą korzyść, 
wynikającą z kosztu i ryzyka inwestycji, odnieśliby dostawcy sieci o bardzo dużej przepustowości.

III. Dyskusja naukowa dotycząca zasadności rozwiązań 
unormowanych w EKŁE

1. Rozbieżność stanowisk w literaturze co do wpływu regulacji na inwestycje w sieci 
o bardzo dużej przepustowości

Jak wskazuje powyższy przegląd unormowanych w EKŁE zachęt do inwestowania w sieci 
o bardzo dużej przepustowości, polegają one głównie na ograniczeniu regulacji, w tym w sto-
sunku do przedsiębiorstw o znaczącej pozycji rynkowej. Wynika to z oceny funkcjonowania do-
tychczasowych ram regulacyjnych. Choć liczba rynków regulowanych w Unii Europejskiej spadła 

6 Warto zauważyć, że obowiązki przewidziane w art. 61 ust. 3 mogą być jednak nakładane na dostawców sieci łączności elektronicznej, w tym będących 
przedsiębiorstwami wyłącznie hurtowymi, jeżeli dana sieć jest fi nansowana ze środków publicznych (art. 61 ust. 3 akapit czwarty EKŁE).
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z 18 w 2003 r. do 4 w 2014 r., to jednak konkurencja infrastrukturalna nie rozwinęła się zgodnie 
z założeniami i uznano, że dla zaprowadzenia trwałej i skutecznej konkurencji bazującej na in-
frastrukturze potrzebne są nowe narzędzia (Vogelsang, 2019, s. 1). EKŁE zakłada, że realizacja 
celu inwestowania w sieci o bardzo dużej przepustowości wymaga zmniejszenia skali regulacji 
(Vogelsang, 2019, s. 2) a także odmiennego podejścia do regulacji (Feasey i Cave, 2017, s. 23).

Według części autorów teoria ekonomiczna i dowody empiryczne potwierdzają, że lekka re-
gulacja i deregulacja zachęcają do inwestycji, w przeciwieństwie do asymetrycznej regulacji do-
stępu telekomunikacyjnego (Briglauer i Cambini, 2017, s. III, IV). Wszystkie badania empiryczne 
rynków powoływane przez Briglauera i Cambiniego (2017, s. 40, 42) wskazują, że regulowanie 
ex ante dostępu telekomunikacyjnego ma negatywny wpływ na inwestycje w sieci nowej gene-
racji. Jednak badania powoływane przez Koboldta, Weekesa i Ciborowską (2016, s. 64–65) nie 
są tak jednoznaczne i wykazują zróżnicowany wpływ regulacji dostępu na inwestycje. Korzystny 
efekt daje tylko regulacja bazująca na starannie dobranych instrumentach. W literaturze zwraca 
się uwagę na ten brak możliwości jednoznacznej oceny wpływu regulacji na inwestycje (Marcus, 
Bocarova i Petropoulos, 2017, s. 4). Niezależnie od rozbieżności w zakresie szczegółowych, koń-
cowych ustaleń, przedstawionych poniżej, zwolennicy zarówno deregulacji, jak i dalszej regulacji 
asymetrycznej zgadzają się, że zmiany w podejściu do regulacji są potrzebne. Dotychczasowe 
doświadczenia z tzw. drabiną inwestycyjną pokazują, że poprzez asymetryczną regulację do-
stępu telekomunikacyjnego nie udało się zrealizować ostatecznego celu budowy przez opera-
torów alternatywnych własnej infrastruktury – m.in. dlatego, że krajowe organy regulacyjne nie 
rezygnowały ze stosowania obowiązków utrwalających rozwiązania z niższych szczebli drabiny. 
Tymczasem „palenie” niższych szczebli drabiny jest konieczne, by w końcu osiągnąć konkurencję 
infrastrukturalną (Briglauer i Cambini 2017, s. 44; podobnie Koboldt, Weekes i Ciborowska 2016, 
przypis 42 na s. 60).

Zdaniem zwolenników deregulacji, pełna deregulacja w odniesieniu do sieci światłowodo-
wych, a przynajmniej rezygnacja z regulacji asymetrycznej na rzecz instrumentów o charakterze 
symetrycznym motywuje do inwestowania zarówno przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji ryn-
kowej, jak i operatorów alternatywnych. Ograniczenie regulacji, a w konsekwencji wynikających 
z niej obciążeń dla inwestorów pozytywnie wpłynie zwłaszcza na budowę sieci 5G, która wymaga 
wielkich inwestycji, polegających m.in. na podłączaniu stacji bazowych do sieci szkieletowej za 
pomocą światłowodów. Operatorzy chętniej w nie zainwestują, jeżeli krajowy organ regulacyjny 
obieca stosować jedynie łagodną regulację lub nie stosować jej wcale (Briglauer i Cambini, 2017, 
s. 37). Te same światłowody mogą także służyć rozwojowi sieci stacjonarnej (Feasey i Cave, 
2017, s. 50). Zarazem technologia światłowodowa sprawia, że utrudnione staje się stosowanie 
tradycyjnych rozwiązań regulacyjnych, takich jak uwolnienie pętli lokalnej. Wymaga ono budowy 
sieci w wariancie FTTH point-to-point, co podwyższa koszt inwestycji (Feasey i Cave, 2017, s. 23). 
Tam, gdzie monopolistyczna struktura rynku uniemożliwia deregulację, należy stosować łagodne 
instrumenty regulacyjne niebazujące na kosztach. Opieranie się na kosztach sprawia, że zamiast 
inwestować, operatorzy czekają z decyzją na rozwój sytuacji na rynku. Z kolei opłaty za dostęp, 
uwzględniające po stronie inwestorów premię za ryzyko i niepewność związane z popytem na 
usługi zachęcają do inwestycji, gdyż wynagradzają podejmowanie ryzyka (Briglauer i Cambini, 
2017, s. III–IV; Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 63). Zasadne byłoby udzielanie premii 
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w szczególności za zobowiązania długoterminowe w zakresie dostępu do sieci budowanej w wa-
runkach wysokiego ryzyka (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 104–105). Należy zadbać 
o to, by rozsądne oferty hurtowe oferowane na warunkach handlowych nie były odrzucane tylko 
dlatego, że kontrahenci będą liczyli na ustalenie korzystniejszych warunków przez regulatora, na-
kładającego obowiązek zapewnienia dostępu. To jednak wymaga opracowania przez regulatora 
kryteriów oceny „rozsądnego” charakteru oferty (Feasey i Cave, 2017, s. 57). 

Zdaniem zwolenników deregulacji, pośrednim krokiem na drodze od asymetrycznej regulacji 
do deregulacji mogą być symetryczne obowiązki dzielenia się pasywnymi elementami sieci, np. ka-
nalizacją teletechniczną, obniżające koszty stałe (Briglauer i Cambini, 2017, s. IV). Zauważa się 
zresztą, że zapewnienie dostępu do zasobów pasywnych zawsze powinno mieć pierwszeństwo 
przed dostępem do zasobów aktywnych, w tym w postaci produktów hurtowych (Feasey i Cave, 
2017, s. 73). Zwraca się jednak uwagę na potencjalnie problematyczny fakt, że regulacja syme-
tryczna może być stosowana bez przeprowadzenia testu trzech kryteriów. Oznacza to obniżenie 
poprzeczki interwencji regulacyjnej, do której może dochodzić zbyt pochopnie i zbyt często.

Współkorzystanie z infrastruktury pasywnej obniża koszty, które w Europie są z reguły bardzo 
wysokie, bo sieci buduje się pod ziemią, a nie w tańszym wariancie napowietrznym. Obowiązek 
zapewnienia współkorzystania istotnie jednak obciąża tego, kto dokonuje inwestycji, potencjalnie 
do niej zniechęcając. Trzeba ważyć te dwa aspekty zagadnienia (Vogelsang, 2019, s. 4; Briglauer 
i Cambini, 2017, s. IV). W szczególności nie można dopuścić, by regulacja symetryczna w istocie 
stała się nową formą regulacji asymetrycznej. Trzeba dążyć do: rozsądnego dzielenia się kosztami 
przez przedsiębiorstwa, uwzględniania kosztów alternatywnych po stronie właścicieli infrastruktury 
oraz zapewnienia proporcjonalności (Briglauer i Cambini, 2017, s. 37). 

Dzielenie się zasobami może sprzyjać powstaniu trwałej i skutecznej konkurencji w podobnym 
stopniu co współinwestycje, występuje jednak w tym przypadku ryzyko przeregulowania rynku 
(Vogelsang, 2019, s. 4). Z jednej strony symetryczna regulacja obniża intensywność regulacji, 
zastępując regulację asymetryczną, co należy ocenić pozytywnie, z drugiej zaś – powoduje ob-
jęcie regulacją większej niż do tej pory liczby podmiotów oraz elementów infrastruktury (Briglauer 
i Cambini, 2017, s. IV, 38), w skrajnych przypadkach arbitralnie wyznaczanych przez krajowy organ 
regulacyjny (Feasey i Cave, 2017, s. 64). Nie budzi wątpliwości wyłącznie symetryczna regulacja 
dostępu do okablowania budynkowego, którego duplikacja jest utrudniona technicznie i uciążliwa 
dla mieszkańców, a zarazem płynące z niej korzyści są względnie niewielkie. Relatywnie nie-
kontrowersyjny jest także symetryczny dostęp do kanalizacji, której duplikacja także wydaje się 
niepożądana (Feasey i Cave, 2017, s. 64). Niewątpliwą zaletą regulacji symetrycznej jest możli-
wość zrezygnowania z regulacji asymetrycznej polegającej na oddziaływaniu przez krajowy organ 
regulacyjny na ceny licznych i zróżnicowanych produktów hurtowych. Wadliwe ustalanie tych cen, 
choćby na skutek niewłaściwego stosowania testu zawężania marży, oddziałuje negatywnie na 
przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji, zniechęcając je do inwestycji (Feasey i Cave, 2017, s. 50).

Niektórzy autorzy uznają za pożądane przeszczepienie dotychczasowych obowiązków re-
gulacyjnych – zwłaszcza w zakresie dostępu – na grunt sieci o bardzo dużej przepustowości. 
Uważają oni, że twierdzenie o konieczności deregulacji jako czynnika stymulującego inwestycje 
jest nadmiernie uproszczone – szkodliwa jest nie wszelka regulacja, lecz nie dość dobrze dopra-
cowana (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 73). Właściwą drogą nie jest pełna deregulacja, 
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lecz „inteligenta”, staranna regulacja bazująca na obowiązkach chroniących konkurencję i za-
chęcających do inwestowania w nowe sieci (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 5–6, 17). 
Możliwe, że najskuteczniejsze byłoby stosowanie obowiązków nielicznych rodzajów, ustalanych 
różnie dla różnych rynków, przy zastosowaniu mechanizmu konsultacji. Obowiązki te powinny 
dotyczyć produktów hurtowych wartościowych pod względem handlowym dla operatorów alter-
natywnych. Cenne jest też zapewnienie możliwości negocjowania obowiązków przez żądających 
i udzielających dostępu (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 106; podobnie Piątek, 2010, 
s. 58). Należy sprzyjać dobrowolnym, handlowym negocjacjom przedsiębiorstw, zarazem jed-
nak powinna istnieć możliwość nałożenia asymetrycznego obowiązku zapewnienia dostępu na 
rozsądnych warunkach w razie niepowodzenia negocjacji (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, 
s. 7, 104, 106). Pełna deregulacja, nawet jeżeli sprzyjałaby inwestycjom – co wszak nie jest 
pewne – spowodowałaby zarazem wzrost cen, ograniczenie wyboru i niższą jakość usług deta-
licznych na skutek osłabienia konkurencji (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 75). Przykład 
USA pokazuje, że zniesienie obowiązku zapewnienia dostępu skutkuje zanikiem konkurencji ze 
strony operatorów, którzy polegali na dostępie (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 80–81). 
W konsekwencji powstają monopole (przede wszystkim kablowe) i duopole, a ceny wzrastają. 
Współcześnie użytkownicy końcowi w USA płacą dużo więcej od Europejczyków za usługi dostępu 
do Internetu o porównywalnej jakości (Crawford i Scott, 2015, s. 14), a wysokie ceny sprawiają, że 
w niezamożnych gospodarstwach domowych często nie ma stacjonarnego dostępu do Internetu 
(Crawford i Scott, 2015, s. 9). Nie inwestuje się tam również masowo w nowe sieci światłowodo-
we, a w zakresie najszybszych usług dostępu do Internetu – powyżej 25 Mb/s – w poszczegól-
nych obszarach geografi cznych praktycznie nie istnieje konkurencja, o ile w ogóle usługi takiej 
jakości są oferowane (Crawford i Scott, 2015, s. 6–7). Dane o wysokich nakładach na inwestycje 
w USA, powoływane czasem jako dowód przewagi amerykańskiego podejścia do rynku nad eu-
ropejskim, są mylące, gdyż do wydatków inwestycyjnych capex zalicza się tam urządzenia koń-
cowe w lokalach użytkowników końcowych – w tym tunery, dekodery i modemy (Crawford i Scott, 
2015, s. 10–11).

Krytycy deregulacji wskazują, że przystając na nią, godzimy się zarazem na ustanowienie 
wyższych cen za detaliczne usługi dostępu do Internetu – bo inaczej operatorzy nie uzyskają zwrotu 
z inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości, a więc nie będą skłonni do inwestowania. Przy 
takim podejściu inwestycje stają się celem samym w sobie, a na dalszy plan schodzi zwiększe-
nie korzyści po stronie użytkowników końcowych (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 88). 
Model teoretyczny powołany przez autorów potwierdza, że brak regulacji sprzyja inwestowaniu, 
ale regulacja – polegająca np. na zapewnieniu dzielenia się ryzykiem przez operatorów – za-
pewnia większy dobrobyt użytkowników końcowych poprzez oddziaływanie na ceny (Koboldt, 
Weekes i Ciborowska, 2016, s. 88–89; Nitsche i Wiethaus, 2011, s. 270). Wyższe ceny skutkują 
w szczególności pogłębieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, bo zniechęcają niezamożnych do 
wykupywania usługi dostępu do Internetu (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 92), a skala 
ubóstwa w Europie jest większa, niż się powszechnie uważa (Ribeiro, 2017, s. 401–402, wraz 
z przytoczonymi tam danymi).

Przeciwnicy deregulacji zauważają także, że wymusza ona poleganie na prawie konkurencji 
w zakresie eliminacji niepożądanych zjawisk na rynku telekomunikacyjnym. Tymczasem działające 



2626 Andrzej Nałęcz            Inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.9.2

ex post prawo konkurencji nie gwarantuje skutecznej ochrony operatorów alternatywnych przed 
odmawianiem im dostępu do sieci przez przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji, bo procedury 
antymonopolowe ciągną się latami, a operator alternatywny może zostać zmuszony do wyjścia 
z rynku zanim spór dotyczący nadużywania pozycji rynkowej zostanie rozstrzygnięty (Kobodlt, 
Weekes i Ciborowska, 2016, s. 84). Podejście polegające w pełni na prawie konkurencji całko-
wicie zawiodło w Nowej Zelandii, gdzie po jedenastu latach długotrwałych sporów i nieadekwat-
nych orzeczeń sądowych zdecydowano się na ustanowienie systemu regulacji ex ante (Haucap 
i Marcus, 2005; Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 86–87).

2. Szczególny przypadek deregulacji – przedsiębiorstwo wyłącznie hurtowe

Przedsiębiorstwa wyłącznie hurtowe, do tej pory odgrywające w Europie niewielką rolę, zgod-
nie z EKŁE powinny być poddane wyłącznie lekkiej regulacji, która zachęci je do inwestowania 
(Vogelsang, 2019, s. 4–5). Lekka regulacja w ich przypadku nie wywołuje takiego ryzyka dla kon-
kurencji, jak w przypadku przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji zintegrowanego pionowo, wobec 
braku motywacji oddziaływania na sytuację na rynkach detalicznych. Przedsiębiorstwo wyłącznie 
hurtowe nie powinno wykazywać skłonności do stosowania praktyki zawężania marży, ponieważ 
samo nie oferuje produktów detalicznych (Marcus, Bocarova i Petropoulos, 2017, s. 11). Gdyby 
taki podmiot stał się monopolistą, z ewentualnymi nadużyciami pozycji rynkowej powinno sobie 
poradzić prawo konkurencji (Vogelsang, 2019, s. 5). W roli przedsiębiorstw wyłącznie hurtowych 
mogą wystąpić podmioty z sektora usług użyteczności publicznej, dysponujące kanalizacją, na-
dającą się do wykorzystania na potrzeby łączności elektronicznej (Gerli i in., 2018).

3. Popyt na detaliczne usługi bardzo szybkiego dostępu do Internetu. 
Wpływ jakości usług dostępu do Internetu na dobrobyt

Użytkownicy końcowi na większą skalę nie wykazują potrzeby posiadania bardzo szybkich 
usług dostępu do Internetu, a w konsekwencji nie są skłonni płacić za nie więcej niż za podstawo-
wą usługę szerokopasmową (Bourreau, Feasey i Hoernig, 2017, s. 7; Briglauer i Cambini, 2017, 
s. 8). Konsumenci chętnie płacą za szybką usługę, a niechętnie za bardzo szybką (Briglauer 
i Cambini, 2017, s. 8; Parcu, 2016, s. 52). Wyjątek występuje w sytuacji, gdy korzyść przejścia na 
bardzo szybką usługę jest wystarczająco wielka, a zarazem zrozumiała dla konsumenta (Briglauer 
i Cambini, 2017, s. 8; podobnie Grzybowski, Hasbi i Liang, 2018). Tymczasem dla inwestycji 
w sieci o bardzo dużej przepustowości krytyczne znaczenie ma skłonność klientów do płacenia 
za wyższą jakość usług (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 4, 52). Ona jednak zależy od 
poziomu zamożności użytkowników końcowych (Ribeiro, 2017, s. 401–402) oraz popularności 
zawartości internetowej wymagającej bardzo szybkiego dostępu do Internetu (Koboldt, Weekes 
i Ciborowska, 2016, s. 52–54). Na wzrost tej popularności mogą wpływać operatorzy, oferując 
rabaty na usługi internetowe wymagające strumieniowania wideo lub zapewniając urządzenia 
końcowe zawierające aplikacje służące korzystaniu z takich usług (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 
2016, przypis 37 na s. 53, za: OECD, 2015). Nie bez znaczenia jest także relatywnie wysoki koszt 
zmiany usługi, wynikający choćby z kosztów transakcyjnych, np. w postaci czasu koniecznego 
na umówienie się z instalatorem (Grzybowski, Hasbi i Liang, 2018). Można również rozważyć 
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wsparcie publiczne dla zakupu usług bardzo szybkiego dostępu do Internetu, np. w postaci ulg 
podatkowych (Briglauer i Cambini, 2016, s. 33). Nie sposób jednak nie zauważyć, że nie istnie-
je jeszcze żadna powszechnie używana usługa internetowa wymagająca gigabitowych łączy 
(Briglauer, Stocker i Whalley, 2018, s. 26).

Wobec problemów z popytem nie sposób zakładać, że rynek telekomunikacyjny sam z siebie 
zaspokoi wyrażone w EKŁE oczekiwania Komisji co do pokrycia terytorium państw członkowskich 
sieciami o bardzo dużej przepustowości bez względu na geografi ę, demografi ę i potrzeby gospo-
darstw domowych (Feasey i Cave, 2017, s. 68). Zresztą wcale nie wiadomo czy równomierny, 
powszechny dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości jest w ogóle realny i pożądany, gdyż 
wymagałby ogromnych, publicznych subsydiów, których wypłacanie „dla zasady” nie wydaje się 
sensowne (Feasey i Cave, 2017, s. 5). Inwestycje nie powinny być celem samym w sobie, bo 
przecież inwestycje mogą być nieefektywne (Feasey i Cave, 2017, s. 9), np. wtedy, gdy dokonuje 
ich przedsiębiorca o znaczącej pozycji na rynku, niepoddany presji konkurentów. Wówczas inwe-
stycje nie muszą się przekładać na niższe ceny, wyższą jakość i wzrost skali wykorzystania usług 
dostępu do Internetu (Crawford i Scott 2015, s. 11). Niekorzystne ze względu na nieefektywność są 
inwestycje prowadzące do duplikowania infrastruktury (Rajabiun i Middleton, 2015, s. 242). Ryzyko 
nieefektywności dotyczy zresztą wszystkich inwestycji będących następstwem realizacji odgórnie 
narzuconych celów, wymuszających – choćby pośrednio – stosowanie konkretnych technologii 
(Briglauer, Stocker i Whalley, 2018, s. 25). Badania potwierdzają, że upowszechnienie dostępu 
do Internetu oddziałuje korzystnie na wzrost gospodarczy (Vu, 2019), a przejście z dostępu funk-
cjonalnego do szerokopasmowego ma pozytywny wpływ na społeczny dobrobyt (Bertschek i in., 
2015)7. Badania potwierdzają tylko umiarkowany, korzystny wpływ przejścia z dostępu szeroko-
pasmowego na dostęp nowej generacji (Vogelsang, 2019; za: Briglauer i Gugler, 2018). W relacji 
do spodziewanego popytu w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wartość bardzo szybkiego dostępu 
do Internetu jest ogromnie przeceniana w debacie publicznej (Marcus, Bocarova i Petropoulos, 
2017, s. 9). Brakuje odpowiednio licznych badań wpływu na wzrost dobrobytu poszczególnych 
wariantów infrastruktury nowej generacji (Briglauer, Stocker i Whalley, 2018, s. 21, wraz z powo-
łanymi tam badaniami). Najnowsze badania wskazują, że osiągnięcie stuprocentowego pokry-
cia kraju sieciami światłowodowymi jest nieefektywne, optymalne jest zaś pokrycie na poziomie 
ok. 50%. Ze względu na zróżnicowane potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorców, 
a także różnice w kosztach realizacji sieci, rozsądne wydaje się równoległe wykorzystywanie 
podstawowych usług szerokopasmowych, usług w sieciach hybrydowych oraz usług w sieciach 
w pełni światłowodowych (Briglauer i Gugler, 2019, s. 17). W literaturze kwestionuje się też eko-
nomiczną opłacalność budowy sieci 5G na całym terytorium państwa, w tym w obszarach o ni-
skiej gęstości zaludnienia, zwłaszcza w wariancie realizacji na wielką skalę sieci wykorzystującej 
małe komórki (Webb, 2019), koniecznym dla zapewnienia wszystkim użytkownikom końcowym 
usług o przepływności 100 Mb/s, wymienionych w motywach EKŁE (Araújo, Ekenberg i Confraria, 
2018, s. 264).

7 Warto przy tym zauważyć, że w przypadku działalności gospodarczej, tylko w niektórych branżach szerokopasmowy dostęp do Internetu wywiera 
zauważalny, pozytywny wpływ na produktywność. Polityka publiczna zmierzająca do budowy sieci szerokopasmowych powinna brać pod uwagę to 
zróżnicowanie, także w aspekcie terytorialnym (Haller i Lyons, 2019).
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4. Konkurencja na rynku a skłonność do inwestowania. 
Wpływ inwestycji na poziom konkurencji

W największym stopniu inwestycjom w sieci o bardzo dużej przepustowości sprzyja wystę-
powanie konkurencji infrastrukturalnej. Motywuje ona przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji do 
inwestowania w nowe sieci, bo umożliwia zaoferowanie usług o wyższej jakości od konkurenta 
i zdobycie w ten sposób przewagi konkurencyjnej – są dowody, że konkurencja ze strony sieci 
kablowej, a także alternatywnych sieci w innych technologiach, zachęca przedsiębiorstwo o zna-
czącej pozycji do inwestowania (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 43–46, wraz z powołanymi 
tam badaniami). W obszarach, gdzie konkurentem operatora o znaczącej pozycji jest operator 
kablowy, ten pierwszy będzie miał motywację do inwestowania w sieci o bardzo dużej przepu-
stowości – i to nawet wówczas, gdy nałoży się na niego asymetryczny obowiązek zapewnienia 
operatorom alternatywnym dostępu do nowej sieci, bo podstawowym zagrożeniem jest dla niego 
operator kablowy (Ribeiro, 2017, s. 400–401; podobnie Cave i Shortall, 2016, s. 9–12). Trzeba 
jednak brać także pod uwagę, że na rynkach konkurencyjnych może działać dylemat więźnia 
sprawiający, że wszystkim przedsiębiorstwom bardziej opłaca się nie inwestować, niż inwesto-
wać – gdy inwestycje poszczególnych operatorów znoszą się nawzajem, wszystkie tracą sens 
(Briglauer i Cambini, 2017, s. 40). Wydaje się jednak, że ten ostatni dylemat dotyczy wyłącznie 
rynków, na których wszyscy operatorzy korzystają z infrastruktury umożliwiającej oferowanie 
usług detalicznych o zbliżonej jakości, a zarazem nadającej się do unowocześnienia lub wymiany 
w tym samym stopniu.

Niektórym wydaje się, że inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości byłyby najwięk-
sze w przypadku braku regulacji tych sieci, gdyż trzeba brać uwagę efekt Schumpetera, zgodnie 
z którym efektywny monopolista zyskuje największy zwrot z inwestycji, co zachęca go do jej po-
czynienia – podczas gdy w warunkach idealnej konkurencji żaden z inwestorów nie zyskuje na 
inwestowaniu (Briglauer i Cambini, 2017, s. 23, 40). 

Ostatecznie nie ma prostej, linearnej relacji między poziomem konkurencji na rynku a skłon-
nością do inwestowania. Jedyne co jest względnie pewne, to że do inwestowania zniechęca za-
równo konkurencja nie dość intensywna – bo nie ma presji by polepszać sieć, gdy wystarczająco 
dobrze zarabia się na starej sieci – jak i konkurencja zbyt intensywna, bo inwestycja przynosi za 
mało korzyści wobec szybkiej reakcji konkurentów (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 43, 
66; Briglauer, Ecker i Gugler, 2013; Aghion i in., 2005). 

Wysoki koszt budowy sieci o bardzo dużej przepustowości sprawia, że trzeba brać pod uwagę 
efekty ekonomii skali i ekonomii gęstości (wpływu gęstości zaludnienia). Ze względu na te zjawiska 
nie jest realistyczne oczekiwanie dotyczące zwielokrotnienia infrastruktury sieci o bardzo dużej 
przepustowości. Na danym obszarze opłaca się ją zbudować jednemu lub maksymalnie dwóm 
operatorom (Briglauer i Cambini, 2017, s. 45, wraz z powołanymi tam badaniami), zwłaszcza przy 
przeciętnej gęstości zabudowy (Piątek, 2010, s. 51). Badania przeprowadzone we Francji potwier-
dzają, że inwestycjom w sieci światłowodowe sprzyjają: rozmiar rynku i gęstość zaludnienia, jednak 
z czasem rozmiar rynku wymagany dla wejścia pierwszego i kolejnych inwestorów spada – choć 
nie na tyle szybko, by udało się terminowo zrealizować unijne cele dostępności bardzo szybkich, 
detalicznych usług dostępu do Internetu (Bourreau, Grzybowski i Hasbi, 2018, s. 26–27). Nie ma 
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wątpliwości, że w niektórych rejonach, gdzie duplikacja sieci jest nieefektywna, infrastrukturą sie-
ci o bardzo dużej przepustowości będzie dysponował tylko jeden operator-monopolista (Feasey 
i Cave, 2017, s. 67; Reichl i in., 2012, s. 16), który wykorzysta przewagę pierwszego inwestora 
na danym obszarze (Piątek, 2010, s. 51). Charakterystyka ekonomiczna sieci nowej generacji ma 
więcej cech monopolu naturalnego niż tradycyjna sieć miedziana (Piątek, 2010, s. 52).

Będą też powstawały duopole. Perspektywa powstawania duopoli rodzi problem ustalania 
znaczącej pozycji na rynku. Można użyć kryterium oferowania rozsądnych ofert hurtowych. Jeżeli 
infrastruktura należy do dwóch operatorów, którzy przedstawiają jednak rozsądne oferty hurtowe, 
nie należy wyznaczać ich jako posiadających znaczącą pozycję. Jeżeli takich ofert brakuje, trzeba 
tę pozycję stwierdzić (Feasey i Cave, 2017, s. 61). Podobnie piszą Koboldt, Weekes i Ciborowska, 
zauważając, że dobrowolne porozumienia między operatorami zawierane są wówczas, gdy w razie 
niepowodzenia negocjacji występuje możliwość nałożenia obowiązków regulacyjnych (Koboldt, 
Weekes i Ciborowska, 2016, s. 77). Aprioryczne założenie, że w warunkach duopolu operatorzy 
będą w pełni dobrowolnie oferowali dostęp na rozsądnych warunkach, pozwalających na wy-
kształcenie efektywnej konkurencji na rynku detalicznym jest niebezpieczne (Koboldt, Weekes 
i Ciborowska, 2016, s. 81). Dane empiryczne potwierdzają, że stopień koncentracji na rynku prze-
kłada się bezpośrednio na wysokość cen usług detalicznych, a zwłaszcza dostępu do Internetu 
o bardzo dużej szybkości (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 26, 82–83). Jednak trzeba też 
pamiętać, że konkurencja może być nieefektywna – takie ryzyko występuje zwłaszcza wtedy, gdy 
wprowadza się ją sztucznie, poprzez regulację (Feasey i Cave, 2017, s. 9).

Nie jest bez znaczenia, że wybór wariantu inwestycyjnego w zakresie rozwiązań technicz-
nych (FTTH point-to-point w wariancie wielowłóknowym, FTTH point-to-multipoint, FTTB, FTTC) 
ma wpływ na koszt inwestycji, a zarazem warianty najbardziej obciążające w fazie inwestycyjnej 
w największym stopniu ułatwiają korzystanie z sieci przez innych operatorów, wymagając od nich 
mniejszych inwestycji własnych (Piątek 2010, s. 51, 56).

5. Przewidywalność regulacji rynku a skłonność do inwestowania

Zniechęcać do inwestowania może też niepewność co do przyszłych obowiązków regulacyj-
nych – w przypadku kosztownej i obarczonej wysokim ryzykiem inwestycji każdy dodatkowy element 
niepewności przemawia przeciwko inwestowaniu. Nie zechce inwestować przedsiębiorstwo, które 
nie ma pewności czy po dokonaniu inwestycji nie zostaną na nie nałożone uciążliwe obowiązki 
regulacyjne. Regulacja, zwłaszcza dotycząca obowiązków w zakresie dostępu do sieci o bardzo 
dużej przepustowości, powinna więc być maksymalnie prosta i przewidywalna, a także powinna 
zapewniać rozsądny zwrot z inwestycji (Briglauer i Cambini, 2017, s. 47; podobnie Koboldt, Weekes 
i Ciborowska, 2016, s. 57, 62, 101; Piątek 2010, s. 48). W szczególności trzeba uwzględnić ryzyko 
ponoszone przez inwestora (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 2016, s. 63; Piątek, 2010, s. 60–61). 
Przedsiębiorstwo staje przed wyborem: zainwestować teraz – przy wysokim ryzyku – albo wstrzymać 
się z inwestycją, licząc na spadek ryzyka. Opłaty za dostęp powinny to odzwierciedlać. Nie powinno 
być tak, że korzystający z dostępu płaci za niego tyle samo niezależnie od ryzyka towarzyszącego 
inwestycji dokonanej przez operatora udzielającego dostępu (Koboldt, Weekes i Ciborowska 2016, 
s. 63). Korzystne jest także wydłużenie okresu pomiędzy przeglądami rynków telekomunikacyjnych, 
bo zwiększa pewność regulacyjną (Marcus, Bocarova i Petropoulos 2017, s. 11–12).
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6. Współinwestycje

Współinwestycje oznaczają odejście od zasady objęcia planów inwestycyjnych tajemni-
cą operatora (Piątek, 2010, s. 52), ale prowadzą do lepszego rozwoju infrastruktury i sprzyjają 
powstaniu efektywnej konkurencji w większym stopniu niż nakładanie obowiązku zapewnienia 
dostępu na przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji (Vogelsang, 2019, s. 4; Bourreau i in., 2018; 
Feasey i Cave, 2017, s. 52). Współinwestycje mogą w szczególności ułatwić „rozłożenie ciężaru 
fi nansowego instalowania kabli wielowłóknowych” (Piątek, 2010, s. 59). Zarazem jednak współ-
inwestycje mogą sprzyjać zawieraniu porozumień wymagających kontroli przez organy ochrony 
konkurencji (Vogelsang, 2019, s. 4). Zalety współinwestycji obejmują: dzielenie się ryzykiem 
w zakresie przyszłego popytu oraz ekspozycji rynkowej, obniżenie kosztów, wspólne tworzenie 
kapitału w przypadku niedoskonałości rynku kapitałowego oraz pierwszeństwo dobrowolnych po-
rozumień (Briglauer i Cambini, 2017, s. V, 32–33). Oczywiście współinwestycje nie znoszą ryzyka 
inwestycji, ale powodują zmniejszenie ekspozycji na ryzyko (Briglauer i Cambini, 2017, s. 33). 
Wpływ współinwestycji na wzrost inwestycji jest tym większy, im swobodniej można negocjować 
warunki porozumienia, im dłuższy jest czas trwania porozumienia i im mniej jest sztucznej inge-
rencji poprzez narzędzia regulacyjne, które np. mogą zachęcać do zwlekania z przystąpieniem do 
porozumienia do momentu, gdy wiadomo, że przedsięwzięcie zakończy się sukcesem (Briglauer 
i Vogelsang, 2017; Briglauer i Cambini 2017, s. V–VI, 35).

Współinwestycjom może szkodzić ustanowienie obowiązku zapewnienia dostępu, w szcze-
gólności za cenę bazującą na kosztach. Z jednej strony obowiązek taki przyczynia się do wzrostu 
konkurencji (Briglauer i Cambini, 2017, s. VI). Z drugiej zaś – ma też negatywne następstwa. Po 
pierwsze obowiązek taki może sprawić, że zamiast przystąpić do współinwestycji, przedsiębiorcy 
poczekają, aż ktoś ją zrealizuje, by następnie zażądać dostępu. W takim przypadku jeden ope-
rator-inwestor ponosi całe ryzyko inwestycji, korzystający z dostępu stają się zaś benefi cjentami 
ewentualnego sukcesu tej inwestycji. Ryzykuje więc jeden, a korzystać mogą wszyscy. Po dru-
gie, perspektywa konieczności zapewnienia dostępu może w ogóle zniechęcać do inwestowania 
(Briglauer i Cambini, 2017, s. V–VI). Można ten problem rozwiązać w ten sposób, że w opłatach 
za dostęp znajdzie odzwierciedlenie podobne założenie, jak przy współinwestycjach – opłaty mo-
głyby uwzględniać rabat za zobowiązanie po stronie benefi cjenta dostępu, zmniejszające ryzyko 
inwestycji związane z niepewnością co do przyszłego popytu (Koboldt, Weekes i Ciborowska, 
2016, s. 7, przypis 77 na 89; Nitsche i Wiethaus, 2011). Wydaje się jednak, że regulacja kosztów 
dostępu telekomunikacyjnego powinna sprawiać, by korzystanie z dostępu w każdym przypadku 
było mniej atrakcyjne niż przystąpienie do współinwestycji.

W przypadku regulacji współinwestycji polegającej na zatwierdzaniu ex ante porozumień przez 
krajowy organ regulacyjny, zbyt restrykcyjne podejście do współinwestycji, polegające zwłaszcza 
na uznaniu za niedopuszczalne wielu rodzajów porozumień o charakterze handlowym, ograniczy 
skalę współinwestycji (Briglauer i Cambini, 2017, s. III, V). Porozumienia te mogą być bardzo 
zróżnicowane, a nadmierne krępowanie ich dopuszczalnych warunków nie wydaje się rozsądne 
(Briglauer i Cambini, 2017, s. VI, 34). Porozumienia mogą polegać na: inwestowaniu w różne 
elementy infrastruktury i następnie udzielaniu dostępu sobie nawzajem lub także podmiotom trze-
cim; budowie sieci przez jednego operatora, udzielającego następnie współinwestorom rabatu 



3131 Andrzej Nałęcz            Inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.9.2

za udzielenie dostępu; budowie infrastruktury przez różnych operatorów w różnych regionach 
geografi cznych i następnie udzielanie sobie dostępu. Ostatnie rozwiązanie może być jednak wąt-
pliwe z punktu widzenia prawa konkurencji. W każdym razie ma chodzić o to, by współinwestorzy 
autentycznie dzielili się ryzykiem inwestycji (Briglauer i Cambini, 2017, s. 34).

Unormowanie współinwestycji w EKŁE zakłada, że przedsiębiorstwo o znaczącej pozycji musi 
dopuszczać nowe strony do porozumienia w każdym czasie na zasadzie niedyskryminacji. Jest 
to rozwiązanie funkcjonalnie podobne do obowiązku zapewnienia dostępu (Briglauer i Cambini, 
2017, s. VI). Opłata za przystąpienie do współinwestycji powinna być dynamiczna, czyli powinna 
odzwierciedlać stopień ponoszonego ryzyka (załącznik IV, lit. c, przewidujący „zwiększającą się 
z czasem marżę”). Obliczanie w ten sposób opłaty przez regulatora jest bardzo skomplikowane, 
gdyż wymaga precyzyjnej oceny ryzyka oraz obliczenia premii za to ryzyko. Skomplikowane reguły 
w tym zakresie zwiększają koszty transakcyjne, co w połączeniu z niepewnością regulacyjną może 
zniechęcać do przystąpienia do współinwestycji na wczesnym etapie rozwoju rynku (Briglauer 
i Cambini, 2017, s. VI, 35). Zresztą problemy z oddziaływaniem na ceny za różne produkty hur-
towe, a w szczególności ze stosowaniem przez europejskich regulatorów testu zawężania mar-
ży dowodzą, że krajowe organy regulacyjne słabo sobie radzą z dynamicznym ustalaniem opłat 
należnych w stosunkach między operatorami (Feasey i Cave, 2017, s. 16). Niewątpliwą zaletą 
unormowania współinwestycji w EKŁE jest zobowiązanie do nienakładania obowiązków regulacyj-
nych na operatorów wykorzystujących ten tryb, co bez wątpienia może zachęcić do inwestowania 
(Marcus, Bocarova i Petropoulos, 2017, s. 15).

7. Odpowiednie wyznaczenie rynku właściwego

Istotne znaczenie dla regulacji, w tym jej wpływu na inwestycje, ma określenie rynku właści-
wego zarówno pod względem produktowym, jak i geografi cznym.

Pod względem produktowym w UE zakłada się, że mobilny dostęp do Internetu nie jest sub-
stytutem dostępu stacjonarnego, a także, że wszystkie rodzaje dostępu do Internetu oferowanego 
w sieciach stacjonarnych w różnych technologiach są substytutami. To stanowisko wymaga uela-
stycznienia – wypada uwzględnić, że dostęp mobilny, mimo istotnych różnic wynikających z cha-
rakterystyki stosowanej technologii, jest przynajmniej w części substytutem dostępu stacjonarnego. 
Nawet jeżeli dostępu mobilnego i stacjonarnego nie da się zaliczyć do tego samego rynku produk-
towego, bez wątpienia występuje między nimi relacja wpływająca choćby na ustalanie cen usług 
(Briglauer i Cambini; 2017, s. 27–28; Briglauer, Camarda i Vogelsang, 2018, s. 12). Tymczasem 
badania dotychczasowych decyzji krajowych organów regulacyjnych w Europie wskazują, że do 
tej pory konkurencja ze strony usług w sieciach mobilnych – nawet w przypadku 4G LTE – nie 
wpływa na stopień regulacji stacjonarnych sieci nowej generacji (Briglauer, Camarda i Vogelsang, 
2018, s. 41). To stanowisko może wymagać rewizji wraz z upowszechnieniem usług 5G w nadcho-
dzących latach (Briglauer, Stocker i Whalley, 2018, s. 8). Trzeba też wziąć pod uwagę, że usługi 
dostępu do Internetu świadczone w sieci miedzianej ze względu na słabsze parametry jakościowe 
mogą nie być już substytutami usług w sieciach światłowodowych i hybrydowych sieciach kablo-
wych. W konsekwencji można się spodziewać podziału rynku produktowego na dwa segmenty 
– jeden obejmowałby sieci umożliwiające świadczenie detalicznych usług dostępu do Internetu 
wyłącznie w wariancie tradycyjnego dostępu szerokopasmowego, drugi zaś obejmowałby sieci 
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o bardzo dużej przepustowości, umożliwiające świadczenie bardzo szybkich usług detalicznych 
(Feasey i Cave, 2017, s. 44–45).

Pod względem geografi cznym w Unii Europejskiej występują wyraźne różnice w warunkach 
konkurencji w miastach i na wsi. Zjawisko to pogłębia się w związku z budową sieci światłowodo-
wych, opłacalną w miastach, a nie poza nimi. Nie można się spodziewać, by bez publicznej inter-
wencji państwa członkowskie zostały pokryte sieciami światłowodowymi (Feasey i Cave, 2017, 
s. 32). W miastach możliwa jest deregulacja, na wsi mogą zaś występować monopolistyczne wą-
skie gardła, wymagające regulacji asymetrycznej (Briglauer i Cambini, 2017; Briglauer, Camarda 
i Vogelsang, 2018, s. 12). „Należy rozważyć zróżnicowanie obowiązków regulacyjnych w zależ-
ności od poziomu konkurencji na poszczególnych obszarach” (Piątek, 2010, s. 57). Krajowym 
organom regulacyjnym potrzebne są narzędzia badania konkurencyjności rynków lokalnych, 
bo ustalanie rynku właściwego, a w konsekwencji znaczącej pozycji w granicach krajowych jest 
coraz bardziej nieaktualne (Feasey i Cave, 2017, s. 6). Jednak wyznaczanie obszarów wymaga-
jących innego podejścia regulacyjnego jest bardzo trudne. Wielkie znaczenie ma już samo usta-
lenie kryteriów będących podstawą tego rozróżnienia. Różne kryteria prowadzą do wyznaczenia 
różnych obszarów, co następnie w połączeniu z dostosowanymi do poszczególnych obszarów 
obowiązkami regulacyjnymi ma realny wpływ na skłonność operatorów do inwestowania (Frias 
i Pérez Martínez, 2019, s. 11). Jedną z propozycji zgłaszanych w literaturze jest bazowanie przy 
wyznaczaniu rynku właściwego na podziale obszarów geografi cznych na białe, szare i czarne, 
co do tej pory stosowano wyłącznie przy decydowaniu o pomocy publicznej dla inwestycji w sieci 
nowej generacji (Briglauer i Cambini, 2017, s. 28–29). W obszarach czarnych, gdzie występuje 
konkurencja, nie ma potrzeby stosowania regulacji ex ante. W obszarach białych (gdzie nie opła-
ca się inwestować nawet temu, kto miałby tam na skutek inwestycji zostać monopolistą – bo na 
zyski będzie miała wpływ interwencja regulacyjna) regulacja ex ante nic nie pomoże, trzeba więc 
zamiast niej subsydiować inwestycje. Dużo trudniej jest decydować o regulacji lub stosowaniu 
innych narzędzi w obszarach szarych, gdzie aktywny jest tylko jeden dostawca sieci łączności 
elektronicznej. Tam zapewne najlepsze byłyby współinwestycje i ich zatwierdzanie przez krajowy 
organ regulacyjny (Briglauer i Cambini, 2017, s. 32, 48, 50). Przykładem takiego podejścia jest 
regulacja w Hiszpanii, gdzie na terenie gmin „konkurencyjnych” (a więc gdzie występuje konku-
rencja między operatorami korzystającymi z własnych sieci nowej generacji) nie ustanawia się 
obowiązku zapewnienia wirtualnego dostępu do pętli lokalnej, a obowiązek taki nałożono na ope-
ratora o znaczącej pozycji (Telefonica) w gminach „niekonkurencyjnych” (Frias i Pérez Martínez, 
2019, s. 8).

IV. Implementacja EKŁE w Polsce

1. Transpozycja przepisów EKŁE do prawa polskiego w zakresie inwestycji w sieci 
o bardzo dużej przepustowości

Nie jest konieczne uchwalenie nowej ustawy w celu transpozycji EKŁE w zakresie związa-
nym z inwestycjami w sieci o bardzo dużej przepustowości. Oczywiście rozwiązanie takie nie jest 
wykluczone, jednak wystarczający byłby wariant minimalistyczny w postaci nowelizacji prawa 
telekomunikacyjnego.
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Do celów ustawowych wymienionych w art. 1 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego należy dodać 
promowanie łączności, dostępu i korzystania z sieci o bardzo dużej przepustowości. Wymaga to 
nowelizacji punktu 2 w tym przepisie, obecnie dotyczącego „rozwoju i wykorzystania nowoczesnej 
infrastruktury telekomunikacyjnej”. Podobnej zmiany wymaga art. 189 ust. 2 prawa telekomuni-
kacyjnego, normujący cele polityki regulacyjnej.

W art. 2 prawa telekomunikacyjnego konieczne jest dodanie defi nicji sieci o bardzo dużej 
przepustowości, odpowiadającej art. 2 pkt 2 EKŁE.

Należy wprowadzić do prawa telekomunikacyjnego nowy, odrębny obowiązek uwzględniania 
uzasadnionych wniosków o dostęp i użytkowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wynika-
jący z art. 72 EKŁE. Do tej pory stanowi on jedną z postaci obowiązku zapewnienia dostępu na 
podstawie art. 34 prawa telekomunikacyjnego. Zasadne wydaje się unormowanie go w nowym 
art. 33a. W tym kontekście konieczna jest także nowelizacja art. 34 ust. 1 prawa telekomunikacyj-
nego poprzez wskazanie, że przed nałożeniem obowiązków na podstawie art. 34 należy rozwa-
żyć poprzestanie na nałożeniu obowiązków wyłącznie w zakresie dostępu do obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, zgodnie z art. 73 ust. 2 zdanie ostatnie EKŁE.

Konieczna jest nowelizacja przepisów dotyczących kalkulacji kosztów i opłat z tytułu dostępu. 
Obecne brzmienie art. 39 ust. 6 oraz 40 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego nakazuje uwzględ-
niać dokonane przez operatora inwestycje jedynie przy ustalaniu wysokości opłat. Art. 74 ust. 1 
akapit drugi EKŁE zobowiązuje do brania pod uwagę inwestycji, w tym w sieci o bardzo dużej 
przepustowości, już przy rozważaniu zasadności nałożenia obowiązków w tym zakresie, a nie 
wyłącznie ich wymiaru.

Należy dodać do prawa telekomunikacyjnego przepisy o współinwestycjach, unormowa-
nych w art. 76 EKŁE. Współinwestycje mają szczególny charakter. Chodzi o wychodzące od 
przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji rynkowej zaproszenie do współinwestycji, nie zaś nałoże-
nie obowiązku w tym zakresie. Zasadne wydaje się więc wyodrębnienie stosownych przepisów 
w nowy rozdział 2a w dziale II prawa telekomunikacyjnego. Przepisy proponowanego rozdziału 
powinny normować procedurę zobowiązania do otwarcia realizacji sieci na współinwestycje, wa-
runki zatwierdzenia zobowiązania oraz jego konsekwencje regulacyjne w postaci nienakładania 
obowiązków regulacyjnych. Szczególnie istotne jest uwzględnienie zwiększającej się z czasem 
marży. Zwłaszcza to ostatnie zagadnienie powinno zostać starannie unormowane. Osobnym 
problem będzie prawidłowe stosowanie przepisów przez krajowy organ regulacyjny, napotykające 
na trudności opisane powyżej w części III.5.

Niezbędna jest daleko idąca nowelizacja art. 139 prawa telekomunikacyjnego, normującego 
współkorzystanie z infrastruktury, w sposób odzwierciedlający treść art. 61 EKŁE, zasadniczo 
różniącego się od obowiązującego w tym zakresie do tej pory art. 12 dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci 
i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa)8. Z punktu widzenia budowy sieci o bardzo 
dużej przepustowości szczególnie istotne jest uwzględnienie rozwiązań dotyczących wyłączenia 
rozszerzenia obowiązków: obligatoryjnie w stosunku do przedsiębiorstw wyłącznie hurtowych, 
natomiast fakultatywnie w stosunku do pozostałych, co opisano w części II powyżej.

8 Dz. Urz. WE 2002 L 108/33, ze zm.
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2. Implementacja EKŁE wykraczająca poza transpozycję przepisów

Dla powodzenia procesu implementacji EKŁE w Polsce potrzebne są działania wykraczające 
poza transpozycję przepisów dyrektywy, w szczególności stymulujące popyt na detaliczne usługi 
bardzo szybkiego dostępu do Internetu. Należy promować korzystanie z Internetu, w tym w wa-
riancie bardzo szybkim, zwłaszcza tam, gdzie ryzyko inwestycji w sieci jest najwyższe, a korzy-
stanie z Internetu najmniejsze, czyli na wsi. Użytkownikom końcowym usług dostępu do Internetu 
zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach, trzeba przedstawiać zalety 
usług o bardzo wysokiej jakości, co jednak może być trudne wobec sygnalizowanego powyżej 
braku w przewidywalnej perspektywie zawartości internetowej wymagającej gigabitowych pręd-
kości pobierania lub wysyłania danych.

V. Podsumowanie
EKŁE zalicza do swych celów budowę sieci o bardzo dużej przepustowości, co do zasady 

składających się z elementów światłowodowych doprowadzonych do punktu dystrybucji w miejscu 
świadczenia usługi. Realizacja tych sieci wiąże się z wysokim ryzykiem, którego obniżenie EKŁE 
umożliwia poprzez przynajmniej częściową deregulację odnoszącą się zarówno do symetrycz-
nych, jak i asymetrycznych instrumentów regulacyjnych. Szczególnie nowatorskie są unormowania 
odnoszące się do współinwestycji oraz przedsiębiorstw wyłącznie hurtowych. Przegląd literatury 
z zakresu ekonomicznej analizy prawa pozwolił stwierdzić, że rozwiązania przewidziane w EKŁE 
nie są jednoznacznie oceniane. W szczególności brak zgody co do tego czy daleko idąca dere-
gulacja prawdopodobnie sprzyjająca inwestycjom w sieci o bardzo dużej przepustowości zapewni 
odpowiednie korzyści użytkownikom końcowym, zwłaszcza wobec zasadnie niskiego popytu na 
bardzo szybkie, detaliczne usługi dostępu do Internetu.

Implementacja EKŁE w Polsce w zakresie budowy sieci o bardzo dużej przepustowości nie 
wymaga uchwalenia nowej ustawy, w związku z czym zaproponowano nowelizację prawa tele-
komunikacyjnego. Niezbędne jest uzupełnienie celów ustawy, celów regulacji w telekomunikacji 
oraz katalogu defi nicji ustawowych. Modyfi kacji wymagają przepisy dotyczące współkorzystania 
z infrastruktury oraz dostępu telekomunikacyjnego, w tym w zakresie kalkulacji kosztów i opłat. 
Konieczne jest również dodanie nowego rozdziału, normującego współinwestycje. Ponadto za-
uważono, że celu zwiększenia inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości nie uda się zre-
alizować bez realnych działań na rzecz promowania korzystania z detalicznych usług dostępu do 
Internetu świadczonych z użyciem tych sieci.
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Streszczenie
Od samego początku ustanowienia europejskich ram prawnych dla rynku telekomunikacyjnego 
organy regulacyjne odgrywają na nim pierwszoplanową rolę. Ich cele zmieniają się od czasu 
przyjęcia nowych ram regulacyjnych. W 2018 r. przyjęto nową dyrektywę UE 2018/1972 z 11 grud-
nia 2018 r. ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej: EKŁE). Dyrektywa 
ta wskazuje krajowy organ regulacyjny jako główny organ odpowiedzialny za realizację celów 
regulacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie wybranych części EKŁE od-
noszących się do krajowego organu regulacyjnego. W tekście przedstawiono kluczowe elementy 
prawne nowych ram regulacyjnych. Po pierwsze, wykazano ewolucję krajowych organów regula-
cyjnych w prawie UE. Wynika to z faktu, że pozycja instytucjonalna krajowego organu regulacyjne-
go stale rośnie. Po drugie, przedstawiono ogólne cele EKŁE oraz sposób, w jaki krajowe organy 
regulacyjne przyczyniają się w ramach swoich kompetencji do osiągnięcia celów dyrektywy. Po 
trzecie, przeanalizowano niezależność krajowych organów regulacyjnych. Dotychczas w prawie 
UE podkreślano, że istnieje potrzeba wzmocnienia niezależności krajowych organów regulacyj-
nych. W artykule przedstawiono, w jaki sposób wzmocniono niezależność krajowych organów 
regulacyjnych. Po czwarte, zadania krajowych organów regulacyjnych w zakresie świadczenia 
usługi powszechnej na rynku. Ostatnia piąta część koncentruje się na współpracy między kra-
jowymi organami regulacyjnymi i innymi właściwymi organami w zakresie wykonywania zadań 
regulacyjnych określonych w EKŁE.
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JEL: K23

I. Wstęp
Przyjmuje się, że Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission) 

powołana w USA na mocy Communication Act of 1934 była historycznie pierwszym organem 
regulacyjnym na rynku telekomunikacyjnym1 (Kawka, 2007, s. 141). Komisja ta miała status nie-
zależnej agencji rządowej odpowiedzialnej jedynie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. 
Do jej zadań należało przede wszystkim regulowanie międzystanowych oraz międzynarodowych 
łączy radiowych, telewizyjnych, satelitarnych i kablowych. W Europie tego typu organy na rynku 
telekomunikacyjnym powstały znacznie później. Za pierwszy uznaje się brytyjski The Offi ce of 
Telecommunications – Oftel utworzony w 1984 r.2 (Walden, 2009, s. 135–138; Zdrojewski, 2003, 
s. 96). Głównym zadaniem tego organu była promocja konkurencji na rynku telekomunikacyj-
nym. Kształt ustrojowy i zadania tego organu stały się później wzorem dla prawodawcy unijne-
go. Wraz z nieustannym rozwojem telekomunikacji, przeobrażeniom prawnym ulegały również 
ramy prawne dotyczące rynku telekomunikacyjnego, a wraz z nimi kształt i zadania organów 
regulacyjnych. 

Organ regulacyjny nierozerwalnie wiąże się z pojęciem „regulacji”3. Dotychczas w polskiej 
doktrynie prawa wypracowanej na gruncie prawa UE przyjmowano, że „obok regulacji rozumianej 
w najszerszy sposób jako otoczenie publicznoprawne przedsiębiorstwa, w dziedzinie telekomuni-
kacji szczególne znaczenie ma regulacja sektorowa, a w jej obrębie prokonkurencyjna regulacja 
w ścisłym znaczeniu, rozumiana jako akty władcze adresowane do przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych, mające na celu usunięcie przeszkód w rozwoju konkurencji” (Piątek i Szpringer, 2007, 
s. 333). Z bliższej tematowi tego opracowania perspektywy organu regulacyjnego – administrację 
regulacyjną określa się jako „władczą działalność administracyjną, która – na podstawie norm kom-
petencyjnych – zapewnia indywidualne, skierowane przyszłościowo kształtowanie uczestnictwa 
w rynku i/lub zachowania na rynku określonych przedsiębiorstw (…) w celu rozwoju konkurencji 
oraz wolnego dostępu do urządzeń kluczowych względnie wolnego i powszechnego dostarcza-
nia usług powszechnych” (Skoczny, 2003, s. 162–163.). Dlatego też, pojęcie „regulacji” defi niuje 
się jako „władcze oddziaływanie na przedsiębiorstwa przez niezależne organy administracyjne. 
Celem tego oddziaływania jest stworzenie skutecznej konkurencji, zrekompensowanie jej braku lub 
niemożności realizacji celów społecznych w warunkach konkurencji” (Hoff, 2008, s. 22.). Pojęcie 
„regulacji” w znacznym stopniu odnosi się do celów normatywnych regulacji oraz zadań organów 
regulacyjnych, których zasadniczym źródłem jest prawo UE. 

1 Autor utożsamia w niniejszym artykule termin „telekomunikacja” z terminem „łączność elektroniczna” i uważa je za równoważne. 
2 Telecommunication Act 1984.
3 Na problem pojęcia regulacji zwraca uwagę T. Rabska (2009, s. 588). 
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Przedmiotem niniejszych rozważań jest nowa dyrektywa 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. 
ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej: EKŁE)4. Podobnie jak w poprzed-
nich dyrektywach, odnoszących się do rynku łączności elektronicznej, również w EKŁE organy 
regulacyjne wskazano jako właściwe do realizacji funkcji regulacyjnej. W związku z tym głów-
nym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych części EKŁE, dotyczących 
krajowego organu regulacyjnego. Chodzi o omówienie tych przepisów, które są konstytutywne 
dla cech krajowego organu regulacyjnego. Ponadto, zamierzeniem Autora jest wykazanie, że 
prawodawca unijny wzmocnił dotychczasową pozycję krajowego organu regulacyjnego nie tylko 
poprzez zagwarantowanie mu większej niezależności, lecz także poprzez rozszerzenie jego zadań 
i kompetencji. Tak zakreślone cele powodują, że artykuł został podzielony na części dotyczące: 
celów i zadań krajowego organu regulacyjnego, kwestii jego niezależności, zapewnienia usługi 
powszechnej oraz współdziałania krajowego organu regulacyjnego z organami UE w regulacji ryn-
ku. Rozważania te poprzedzone zostały przedstawieniem unijnych aktów prawnych dotyczących 
rynku telekomunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem organu regulacyjnego. 

II. Ewolucja organu regulacyjnego w prawie UE
Jednym z pierwszych, jeszcze niewiążących dokumentów dających podwaliny pod współczesny 

kształt rynków telekomunikacyjnych w ówczesnej Wspólnocie Europejskiej było zalecenie Komisji 
Europejskiej (dalej: KE) z 1980 r. w przedmiocie otwarcia narodowych rynków telekomunikacyjnych5. 
Jednak za umowny początek procesu liberalizacji rynku telekomunikacyjnego literatura uznaje przy-
jęcie tzw. Zielonej Księgi KE z 30 czerwca 1987 r.6, która dotyczyła rozwoju wspólnego rynku usług 
i urządzeń telekomunikacyjnych (Mik, 2000, s. 131.). Księga ta określała założenia programowe 
KE względem rynku telekomunikacyjnego – tzw. basic dualism (Koenig, Röder, 1999). Założono 
w niej przyjęcie dyrektyw, których celem będzie wdrożenie liberalizacji rynku i jego harmonizacja 
(zob. szerzej w: Klotz, 2009, s. 60; Piątek, 2003, s. 17–19.). Liberalizacja miała na celu usunięcie 
praw wyłącznych lub specjalnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Z kolei harmonizacja, 
miała na celu ukształtowanie warunków ekonomicznych, technicznych i socjalnych na rynkach te-
lekomunikacyjnych (Rzeszotarski, 2008, s. 261.). Z założenia oba te procesy miały być wdrażane 
jednocześnie jako warunek dla zaistnienia pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

Pierwszym aktem prawnym nakazującym ustanowienie specjalnego organu na krajowych 
rynkach telekomunikacyjnych była dyrektywa 88/301/EWG7 z 16 maja 1988 r. w sprawie konku-
rencji na rynkach urządzeń końcowych. Wymagała ona, aby te specjalne organy, do powołania 
których zobowiązane zostały wszystkie państwa członkowskie, były niezależne od przedsiębior-
ców publicznych i prywatnych prowadzących działalność telekomunikacyjną (art. 6)8. Następnie 

4 Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018, s. 36–214. 
5 Council declaration concerning the recommendations on telecommunications 1.09.1980 r. COM (80) 422 fi nal. Ponadto, wydano Council Directive 
86/361/EEC of 24 July 1986 on the initial stage of the mutual recognition of type approval for telecommunications terminal equipment (Offi cial Journal 
L 217, 5.8.1986, p. 21–25), która nakładała na państwa członkowskie uznawania testów sprawdzających czy urządzenia spełniają wspólne standardy 
z innych państw członkowskich. 
6 Towards A Dynamic European Economy, Green Paper on the Development of a Common Market for Telecommunications Service and Equipment 
30.06.1987, COM (87) 290 fi nal.
7 Commission Directive 88/301/EEC of 16 May 1988 on competition in the markets in telecommunications terminal equipment (Offi cial Journal L 131, 
27/05/1988 P. 0073–0077).
8 W wersji ang. Member States shall ensure that, from 1 July 1989, responsibility for drawing up the specifi cations referred to in Article 5, monitoring 
their application and granting type-approval is entrusted to a body independent of public or private undertakings offering goods and/or services in the 
telecommunications sector.
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przyjęto: dyrektywę 90/388/EWG9 z 28 czerwca 1990 r. w sprawie konkurencji na rynku usług 
telekomunikacyjnych oraz dyrektywę 90/387/EWG10 z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustanowienia 
wewnętrznego rynku usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie zasad otwartej sieci (ONP). 

Po raz pierwszy pojęcie „krajowego organu regulacyjnego” (National Regulatory Authority 
– NRA) zostało zdefi niowane w dyrektywie 92/44/WE11 z 5 czerwca 1992 r. w sprawie zastosowania 
zasady otwartej sieci (ONP) do łączy dzierżawionych. W dyrektywie tej określono, że organ regu-
lacyjny miał być: prawnie odrębny, funkcjonalnie niezależny od organizacji telekomunikacyjnych 
oraz wyposażony w funkcje regulacyjne określone w dyrektywie. Ponadto dyrektywa  92/44/WE 
zawierała przepisy umożliwiające rozstrzyganie sporów przez krajowe organy regulacyjne i prawo 
odwołania się od rozstrzygnięć tego organu (art. 5 i art. 12). 

Pełna liberalizacja rynku telekomunikacyjnego nastąpiła za sprawą dyrektywy 96/19/WE12 
z 13 marca 1996 r., nowelizującej dyrektywę 90/388/EWG w odniesieniu do wprowadzenia pełnej 
konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych z terminem implementacji do 1 stycznia 1998 roku. 
Następnie, dyrektywą 97/51/WE13 z 6 października 1997 r. znowelizowano dyrektywę 90/387/EWG 
i 92/44/EWG w celu dostosowania do konkurencyjnego środowiska w telekomunikacji. Po raz pierwszy 
w art. 5a ust. 3 znowelizowanej dyrektywy 90/387/EWG w sposób szczegółowy uregulowano kwestię 
organizacji i kształtu krajowych organów regulacyjnych. W literaturze wskazuje się, że rozwiązania 
prawne przyjęte w przywołanych dyrektywach dotyczące organów regulacyjnych wzorowane były 
na rozwiązaniach Brytyjskich i Szwedzkich, które jako pierwsze w Europie zliberalizowały swoje 
rynki telekomunikacyjne (Hocepied, de Streel, 2005, s. 142.).

Cele określone w przywołanych dyrektywach w postaci liberalizacji rynku czy zmiany w sieciach 
telekomunikacyjnych zostały relatywnie szybko osiągnięte. Dodatkowo, postęp technologiczny 
i niespotykany wcześniej rozwój Internetu były czynnikami, które doprowadziły do konieczno-
ści reformy ówcześnie obowiązujących ram regulacji na rynku telekomunikacyjnym Wspólnoty 
(Koenig, Bartosch, Braun i Romes, 2009, s. 47). W związku z tym, w 2002 r. przyjęto tzw. pakiet 
dyrektyw nowego podejścia, składający się z dyrektywy: a) 2002/19/WE w sprawie dostępu do 
sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łącznia, tzw. dyrektywa o dostę-
pie; b)  2002/20/WE w sprawie zezwoleń dla sieci i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywa 
o zezwoleniach; c) 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących 
się do sieci i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywa o usłudze powszechnej (dalej: DouP) 
oraz najbardziej nas interesującą d) 2002/21/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla cieci 
i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywa ramowa (dalej: DR). W ostatniej z tych dyrektyw 
zawarto defi nicję legalną krajowego organu regulacyjnego jako organu lub organów, którym dane 
państwo członkowskie powierzyło funkcje regulacyjne (art. 2 lit. g DR). Ponadto, DR wymagała aby 
krajowy organ regulacyjny był niezależny (art. 3 ust. 2 DR). Literatura jest zgodna, że DR stała się 
„kamieniem milowym” w rozwoju ram regulacyjnych sektora telekomunikacyjnego w tym również 
 9 Commission Directive 90/388/EEC of 28 June 1990 on competition in the markets for telecommunications services (Offi cial Journal L 192, 24/07/1990 
P. 0010 – 0016).
10 Council Directive 90/387/EEC of 28 June 1990 on the establishment of the internal market for telecommunications services through the implementa-
tion of open network provision (Offi cial Journal L 192, 24/07/1990 P. 0001–0009).
11 Council Directive 92/44/EEC of 5 June 1992 on the application of open network provision to leased lines (Offi cial Journal L 165, 19/06/1992 P. 0027–0036).
12 Commission Directive 96/19/EC of 13 March 1996 amending Directive 90/388/EEC with regard to the implementation of full competition in telecom-
munications markets (Offi cial Journal L 074, 22/03/1996 P. 0013–0024).
13 Directive 97/51/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for 
the purpose of adaptation to a competitive environment in telecommunications (Offi cial Journal L 295, 29/10/1997 P. 0023–0034).
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w zakresie kształtu organu regulacyjnego (Koenig, Bartosch, Braun i Romes, 2009, s. 48). Jedną 
z największych wartości DR było spójne określenie modelu regulacji sektorowej w obszarze tele-
komunikacji. Model ten zawierał zarówno zadania krajowych organów regulacyjnych w obszarze 
telekomunikacji, jak i rozwiązania ustrojowe czy proceduralne. Pomimo tego, pakiet dyrektyw był 
krytykowany w szczególności za niejasną wizję (politykę) regulacji rynku (zob. m.in.: Larouche, 
2003, s. 14; de Streel, 2008, s. 726; oraz Hocepied i de Streel, 2005, s. 142). Dyrektywy te tyl-
ko raz były nowelizowane w roku 2009 poprzez dyrektywy 2009/136/WE oraz 2009/140/WE. 
Odnotowania wymaga również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 
2009 r. nr 1211/200914, na mocy którego powołano Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (The Body of European Regulators for Electronic Communications dalej jako BEREC).

Ustawodawca europejski w zakresie rynku telekomunikacyjnego (łączności elektronicznej) 
konsekwentnie dokonywał unifi kacji norm rozproszonych w różnych dyrektywach w coraz to bardziej 
kompleksowe akty. Będąca przedmiotem niniejszych rozważań EKŁE ostatecznie spaja niemal 
wszystkie normy dotyczące rynku łączności elektronicznej w jeden całościowy akt normatywny. 
Proces ten należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. 

III. Cele i zadania krajowego organu regulacyjnego
EKŁE nie zawiera defi nicji legalnej krajowego organu regulacyjnego – w przeciwieństwie do 

poprzednio obowiązującej DR. Prawodawca unijny świadomie nie powtórzył w słowniczku po-
jęć EKŁE defi nicji zawartej w art. 2 lit. g DR. Skutkiem takiego braku jest pozostawienie szerokiej 
swobody państwom członkowskim w zakresie określenia kształtu krajowych organów regulacyj-
nych w procesie implementacji EKŁE. 

W art. 5 ust. 1 EKŁE, zatytułowanym Krajowe organy regulacyjne i inne właściwe organy, 
wskazano, że państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie zadania określone w dyrektywie 
były realizowane przez właściwe organy. Pomimo tego, nie ma wątpliwości, że to krajowy organ 
regulacyjny jest głównym, domniemanym podmiotem odpowiedzialnym za realizację celów EKŁE. 
W porównaniu z poprzednimi dyrektywami EKŁE podkreśla, że realizacja celów i zadań tejże dy-
rektywy może być realizowana również przez inne organy w szczególności organy europejskie, 
tj. KE i BEREC.

W EKŁE oddzielnie określono: cele dyrektywy (art. 1 ust. 2), cele ogólne (art. 3 ust. 2) oraz 
w art. 3 ust. 2 cele działania krajowych organów regulacyjnych (w tym innych właściwych organów, 
BEREC, KE i państwa członkowskich). Dodatkowo wyszczególniono również zadania krajowych 
organów regulacyjnych (art. 5 ust. 1). Takie rozróżnienie celów i zadań w EKŁE obliguje do wska-
zania różnic pomiędzy tymi pojęciami stosowanymi w teorii prawa15. W związku z tym, „pojęcie 
zadania jest na ogół przyporządkowane, a raczej podporządkowane pojęciu celu. Ktoś sobie czy 
komuś innemu stawia określone zadania wtedy, gdy wyznacza mu takie czy inne postępowania 
zmierzające do osiągnięcia określonego celu (…). Zadaniem jest to, co mamy czynić w dążeniu 
do określonego celu” (Ziembiński, 1987, s. 18–19). Inaczej rzecz ujmując, cele aktu normatyw-
nego to „stan rzeczy, który chce się przez wydanie ustawy osiągnąć” (Ziembiński, 1984, s. 222). 

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 1); dalej: rozporządzenie 1211/2009.
15 Kompleksowego zestawienia pojęć funkcji, zawiera opracowanie B. Popowskiej (2006, s. 61–85). 



4242 Mateusz Chołodecki            Krajowy organ regulacyjny w świetle Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.9.3

Z poziomu prawa publicznego zadania określa się jako „ogólne dziedziny działania, a kompeten-
cje precyzują konkretne przedsięwzięcia prawne, jakie podmioty mogą i powinny podejmować 
dla realizacji swoich zadań” (Jakimowicz, 2006, s. 102–103). Jak wynika z dalszych wywodów 
wyraźne rozdzielenie celów od zadań określonych w EKŁE jest niemal niemożliwe, przede wszyst-
kim z powodu zamiennego używania tych pojęć przez prawodawcę unijnego. Podobne problemy 
z wyraźnym rozróżnieniem powyższych pojęć występowały również w DR a także w poprzednich 
aktach prawnych UE z omawianego zakresu. 

Ze względu na zakres niniejszego opracowania cele EKŁE zostaną omówione tu jedynie 
w zakresie dotyczącym krajowego organu regulacyjnego. W preambule podkreślono, że EKŁE 
przewiduje trzy cele główne w postaci wspierania konkurencji, rynku wewnętrznego i interesów użyt-
kowników końcowych oraz nowy cel w zakresie łączności, sformułowany w postaci oczekiwanych 
wyników: powszechnego dostępu do sieci o bardzo dużej przepustowości dla wszystkich obywateli 
UE i unijnych przedsiębiorstw (pkt 23). W art. 1 ust. 2 wskazano na dwa główne (pierwszoplanowe) 
cele dyrektywy w postaci 1) powstania sieci o bardzo dużej przepustowości16 oraz 2) zapewnie-
nie świadczenia w całej UE publicznie dostępnych, przystępnych cenowo usług dobrej jakości 
poprzez skuteczną konkurencję i wybór. Oznacza to, że EKŁE wprowadza nowy cel regulacji na 
rynku łączności elektronicznej, w porównaniu z poprzednimi dyrektywami, w postaci budowy sieci 
o bardzo dużej przepustowości. Drugi z wymienionych celów mieszczący się w zakresie regulacji 
prosocjalnej (prospołecznej) kładzie jednak nacisk na zapewnienie podstawowych usług poprzez 
sam rynek. Cele te korespondują z celami określonymi jako ogólne, które skierowane są zarówno 
do krajowych organów regulacyjnych, jak i innych organów wymienionych w EKŁE: 1) promowanie 
łączności oraz dostępu do sieci o bardzo dużej przepustowości; 2) promowanie konkurencji przy 
dostarczaniu sieci łączności elektronicznej oraz urządzeń towarzyszących, (skuteczna konkurencja 
oparta na infrastrukturze); 3) usuwanie istniejących przeszkód utrudniających inwestycje w sieci 
łączności elektronicznej, urządzenia towarzyszące i usługi towarzyszące oraz usługi łączności 
elektronicznej (inwestycje w infrastrukturę) oraz 4) zapewnianie łączności i powszechnej dostęp-
ności i korzystania z sieci o bardzo wysokiej przepustowości (art. 3 ust. 2 EKŁE). Podobnie jak 
cele dyrektywy, również cele ogólne na pierwszy plan wysuwają sieci o bardzo dużej przepusto-
wości. Można zaryzykować stwierdzenie, że zastąpiły one dotychczasowy główny cel w postaci 
regulacji prokonkurencyjnej (osiągnięcia stanu konkurencji po okresie monopoli). Nie oznacza 
to jednak, że EKŁE nie wskazuje celu prokonkurencyjnego. Zmiana ta wynika w głównej mierze 
z osiągnięcia w wystarczającym zakresie konkurencji w większości krajów członkowskich UE. 
W art. 32 ust. 1 EKŁE zobligowano krajowe organy regulacyjne do realizacji swoich zadań w taki 
sposób, aby w jak największym stopniu uwzględniało to cele określone w tej dyrektywie. 

Zadania powierzone krajowym organom regulacyjnym przez EKŁE nie zostały opisane w spo-
sób wyczerpujący w jednym przepisie. Dyrektywa zawiera jedynie otwarty katalog zadań w art. 5 
ust. 1 EKŁE w postaci: a) prokonkurencyjnej regulacji rynku (ex ante); b) zapewniania rozstrzy-
gania sporów między przedsiębiorstwami (przedsiębiorcami); c) zarządzania widmem radiowym; 

16 Stosownie do art. 2 pkt 2 sieć o bardzo dużej przepustowości oznacza albo sieć łączności elektronicznej, która w całości składa się z elementów 
światłowodowych co najmniej na odcinku do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi albo sieć łączności elektronicznej, która jest w stanie 
zapewnić w typowych warunkach panujących w czasie największego natężenia ruchu podobną wydajność sieci pod względem dostępnego pasma „w 
górę” i „w dół” łącza, odporności, parametrów związanych z błędami oraz opóźnienia i jego zmienności; wydajność sieci można uznać za podobną bez 
względu na to, czy doświadczenia użytkownika końcowego różnią się w zależności od z natury różnych cech charakterystycznych nośnika danych, za 
pomocą którego sieć ostatecznie łączy się z punktem zakończenia sieci.
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d) ochrony praw użytkowników końcowych; e) kształtowania rynku i konkurencji w odniesieniu 
do otwartego dostępu do Internetu; f) obliczania kosztu netto świadczenia usługi powszechnej; 
g) zapewniania możliwości przenoszenia numerów między dostawcami. Dodatkowo, w przepisie 
tym zawarto domniemanie właściwości krajowych organów regulacyjnych poprzez wskazanie, że 
powierza się im „wykonywanie wszelkich innych zadań, które w niniejszej dyrektywie zastrzeżono 
dla krajowych organów regulacyjnych”. Krajowe organy regulacyjne zostały zobligowane również 
do zapewnienia realizacji polityki mającej na celu promowanie wolności wypowiedzi i informacji, 
różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów (art. 3 ust. 1 EKŁE). Do nie-
zastrzeżonych, a możliwych do powierzenia zadań na rzecz krajowych organów regulacyjnych 
wskazano sprawy związane z konkurencją na rynku lub wejściem na rynek, (np. wydawaniem 
ogólnych zezwoleń). Jednocześnie dyrektywa nakazuje, aby krajowe organy regulacyjne podej-
mowały wszystkie stosowne środki, które są niezbędne i proporcjonalne do realizacji celów ogól-
nych określonych w art. 3 EKŁE. 

Co znamienne, wśród przywołanych zadań nie wskazano żadnego bezpośrednio związa-
nego z celem w postaci zapewniania łączności i powszechnej dostępności i korzystania z sieci 
o bardzo wysokiej przepustowości. Nie oznacza to jednak, że nie należy on do zadań krajowego 
organu regulacyjnego. Powiązano je z innymi zadaniami krajowego organu regulacyjnego, jak np. 
w: art. 61 EKŁE w zakresie dostępu i wzajemnych połączeń; art. 74 ust 1 EKŁE w zakresie, w któ-
rym organ dokonuje kontroli cen i obowiązków związanych z systemem księgowania kosztów czy 
art. 76 EKŁE, jeśli chodzi o traktowanie nowych elementów sieci o bardzo dużej przepustowości 
w ujęciu regulacyjnym (obowiązków regulacyjnych). 

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, krajowe organy regulacyjne upoważniono do 
stosowania sankcji w tym, w razie potrzeby, grzywien i innych niż karne sankcji, mających zasto-
sowanie do naruszeń prawa. Wymogi w zakresie stosowania sankcji (dyrektywy karania) zostały 
określone jako: odpowiednie, skuteczne, proporcjonalne i odstraszające (art. 29 ust. 1 EKŁE).

IV. Niezależność krajowego organu regulacyjnego
Od samego początku istnienia organów regulacyjnych na rynku telekomunikacyjnym kwestia 

ich niezależności pozostawała jednym z najważniejszych (podstawowych) warunków prawidłowego 
wypełniania przez nie swoich zadań (Ugur, 2009, s. 350). Kolejne dyrektywy konsekwentnie zwięk-
szały zakres tej niezależności. Nie inaczej jest w EKŁE. W preambule do dyrektywy podkreślono, 
że krajowy organ regulacyjny musi być „chroniony podczas wykonywania swoich zadań przed 
ingerencją zewnętrzną lub naciskami politycznymi, które mogłyby zagrozić niezależności wydawa-
nych przez niego ocen w sprawach, którymi się zajmuje” (pkt 37). Ponadto posiadanie własnego 
budżetu przez krajowe organy regulacyjne stawiane jest jako niezbędny element składający się na 
niezależność tych organów (pkt 37). W związku z tym, w preambule podkreśla się, że potrzebne 
jest dalsze zwiększenie niezależności krajowych organów regulacyjnych (pkt 38). Ogólne wytyczne 
w zakresie niezależności określone w art. 6 EKŁE zostały powtórzone z art. 3 ust. 1–3 DR17. Warto 
również podkreślić, że EKŁE jednoznacznie wskazuje, że krajowe organy regulacyjne muszą po-
siadać oddzielne budżety roczne oraz autonomię w jego wykonaniu (art. 9 ust. 1 EKŁE). 

17 Tabela korelacji poszczególnych przepisów została umieszczona w Załączniku nr XIII do EKŁE.
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Stopień niezależności krajowych organów regulacyjnych został rozszerzony w EKŁE poprzez 
dodanie nowych wymogów w zakresie powoływania piastuna (członków) organu (art. 7–8 EKŁE). 
Przypomnijmy, że w wyniku nowelizacji DR (2009/140/WE) dodano do art. 3 ust. 3a w którym 
zawarto ograniczenia dotyczące odwoływania piastunów (członków) krajowych organów regula-
cyjnych oraz wytyczne co do niezależności politycznej, przepis ten powtórzono m.in. w ust. 2 i 3 
art. 7 i 8 EKŁE. Obecnie, szefa krajowego organu regulacyjnego oraz jego zastępców (w przy-
padku organu kolegialnego jego członków) należy powoływać w drodze otwartego i przejrzystego 
postępowania kwalifi kacyjnego (konkursu). Kadencja szefa krajowego organu regulacyjnego jego 
zastępców (w przypadku organu kolegialnego jego członków) musi trwać nie mniej niż trzy lata. 
Powołanie na stanowiska wyżej wskazanej osoby może nastąpić jedynie spośród osób o uznanej 
pozycji i doświadczeniu zawodowym, w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, wiedzę i doświad-
czenie (art. 7 ust. 1 EKŁE). 

Rozszerzenie wymogów zawartych w art. 7 ust. 1 EKŁE w zakresie powoływania szefa kra-
jowego organu regulacyjnego oraz jego zastępców (w przypadku organu kolegialnego jego człon-
ków) należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. W szczególności poprzez określenie minimalnej, 
trzyletniej, kadencji organu. Przepisy te uzupełniają niejako poprzednią regulację zawartą w DR, 
która w sposób niezrozumiały odnosiła się jedynie do ograniczeń w zakresie odwoływania piastu-
na (piastunów) organu regulacyjnego. W obecnym kształcie przepisy EKŁE zapewniają szefowi 
krajowego organu regulacyjnego oraz jego zastępcom (w przypadku organu kolegialnego jego 
członkom) stabilność w realizacji swoich zadań w trakcie trwania kadencji. Przepisy te mają dodat-
kowo jednoznaczne brzmienie, co nie pozostawia implementującym je państwom członkowskim 
dowolności w ich urzeczywistnieniu w prawie krajowym. 

V. Zapewnienie usługi powszechnej przez krajowy organ regulacyjny
Usługa powszechna, określana w literaturze jako regulacja prospołeczna lub prosocjalna, 

należy do podstawowych elementów składowych regulacji sektorowej wraz z tzw. regulacją pro-
konkurencyjną (Skoczny, 2003, s. 150). Na rynku telekomunikacyjnym już w Zielonej Księdze 
o rozwoju wspólnego rynku wyposażenia i usług telekomunikacyjnych wskazywano, że europejska 
polityka telekomunikacyjna ma na celu zapewnienie realizacji interesu publicznego (Kawka, 2006, 
s, 338). Stanowisko to zostało podtrzymane w Białej Księdze o usługach użyteczności publicz-
nej z 2004 roku18. O doniosłości usługi powszechnej dla rynku łączności elektronicznej świadczy 
fakt, że w ramach pakietu dyrektyw nowego podejścia usłudze powszechnej poświęcono jedną 
odrębną DouP. Natomiast w EKŁE zaledwie część w art. 84–92. Z punktu widzenia niniejszych 
rozważań należy zauważyć, że zapewnienie realizacji usług powszechnych prawo UE powierza 
organom regulacyjnym. 

EKŁE zmienia podejście do usługi powszechnej na rynku łączności elektronicznej. Nie zmienia 
się jednak założenie aksjologiczne o jej doniosłości. Zmianie uległ sposób jej realizacji, dostępu 
do niej. W preambule do EKŁE wyjaśniono, że usługa powszechna ma gwarantować, że pewien 
zestaw przynajmniej minimalnych usług jest dostępny dla wszystkich użytkowników końcowych 
w przystępnych cenach (pkt 212). Jednakże dostępność cenowa jest zawężona do sytuacji, w których 

18 Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej; COM (2004) 374.
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ryzyko wykluczenia społecznego wynikające z braku takiego dostępu uniemożliwia obywatelom 
pełne społeczne i ekonomiczne uczestnictwo w życiu społecznym (pkt 212). Prawodawca unijny 
słusznie akcentuje, że powszechny dostęp do usług łączności elektronicznej stał się niezbędnym 
elementem składowym do funkcjonowania współczesnego człowieka, elementem cywilizacyjnym. 
EKŁE usługę powszechną adresuje do konsumentów19 w postaci: adekwatnego szerokopas-
mowego dostępu do Internetu i do usług łączności głosowej. Do uznania państw członkowskich 
pozostawiono możliwość skorzystania z tych usług w stałej lub niestałej lokalizacji, jeżeli jest to 
konieczne do zapewnienia pełnego społecznego i ekonomicznego uczestnictwa konsumentów 
w życiu społecznym. Jest to znacząca zmiana względem zakresu usługi powszechnej gwarantowa-
nej w poprzedniej DouP. Ponadto dyrektywa pozostawia państwom członkowskim wybór sposobu 
zapewnienia konsumentom dostępu do usług powszechnych. Dotychczasowy sposób w postaci 
wyznaczania jednego lub kilku przedsiębiorców do świadczenia usługi powszechnej (operator 
wyznaczony) jest dopuszczalny (art. 86 ust. 3 EKŁE), jednakże preferuje się zapewnienie dostępu 
do tej usługi siłami rynku w sposób jak najmniej ingerujący w rynek. EKŁE preferuje dostęp do 
usług powszechnych poprzez specjalne, przystępne cenowo, warianty taryfowe oferowane przez 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto wskazać, że jedynie w wyjątkowych okolicznościach, 
w szczególności w przypadku gdy nałożenie obowiązków na wszystkich dostawców skutkowałoby 
nadmiernym obciążeniem administracyjnym lub fi nansowym dla dostawców, państwa członkowskie 
mogą w drodze wyjątku zdecydować o nałożeniu obowiązku oferowania tych specjalnych opcji 
taryfowych lub pakietów wyłącznie na wyznaczone przedsiębiorstwa (art. 85 ust. 2). 

Przystępność cenowa jest cechą usługi powszechnej (Piątek, 2003, s. 182). Również w EKŁE 
stawiany jest wymóg przystępności cenowej (art. 84 ust. 1–2 EKŁE). Zadania krajowego organu 
regulacyjnego w zakresie usługi powszechnej ogniskują się właśnie na jej przystępności cenowej. 
Do ich zadań należy monitorowanie zmian i wysokości cen detalicznych za dostępne na rynku 
usługi adekwatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i do usług łączności głosowej. Jeżeli 
świadczenie tych usług (ewentualnie dalsze świadczenie dotychczasowych usług powszechnych), 
może stanowić niesprawiedliwe obciążenie dla podmiotów je świadczących mogą oni wystąpić 
o rekompensatę do krajowego organu regulacyjnego. Rekompensata odbywa się na podstawie 
obliczonego przez krajowy organ regulacyjny kosztu netto świadczenia usługi powszechnej. 
Obliczanie kosztu netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej, jeśli taki koszt występuje, 
oraz ustanawianie mechanizmów rekompensaty lub dzielenia kosztów zostały określone w za-
łączniku nr VII do EKŁE. 

VI. Współdziałanie krajowego organu regulacyjnego z organami UE
Zadnia związane z regulacją sektora łączności elektronicznej, co najmniej od przyjęcia pakietu 

dyrektyw nowego podejścia, transponowane są z krajowych organów regulacyjnych na organy UE 
(Chołodecki, 2016, s. 8–9). W DR nadano KE możliwości bezpośredniego wpływania na treść 
konkretnych rozstrzygnięć, tzw. prawo veta (art. 7 i art. 7a DR) oraz możliwość harmonizowania 
kierunków polityki regulacyjnej (art. 19 DR). Uprawnienie to wiązane było przede wszystkim ze spra-
wami mającymi wpływ na rynek wewnętrzny UE (wpływ na stosunki handlowe między państwami 

19 Zgodnie z art. 85 ust. 6 EKŁE państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania przepisów o usłudze powszechnej na użytkowników koń-
cowych, którzy są mikroprzedsiębiorstwami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profi t.
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członkowskimi UE czy też mogące stanowić barierę dla rynku wewnętrznego UE). Uprawnienia KE 
określone w art. 7 i 7a DR zostały powtórzone w art. 32 i 33 EKŁE. W preambule do EKŁE podkreślo-
no, że instrumenty KE, na mocy których może wpływać ona na rozstrzygnięcia krajowych organów 
regulacyjnych przyczynił się do wypracowania spójnego podejścia w stosowaniu regulacji ex ante. 
Dlatego też KE i BEREC powinny nadal uczestniczyć w zapewnianiu wyższego stopnia spójności 
w stosowaniu środków naprawczych dotyczących projektów środków proponowanych przez krajowe 
organy regulacyjne (pkt 82). W przeciwieństwie do DR w preambule do EKŁE wprost wskazuje się, 
że swobodę decyzyjną krajowych organów regulacyjnych należy pogodzić z rozwijaniem spójnych 
praktyk regulacyjnych i spójnym stosowaniem ram regulacyjnych, aby mogła skutecznie przyczyniać 
się do rozwoju i urzeczywistnienia rynku wewnętrznego. Dlatego też krajowe organy regulacyjne 
powinny wspierać działania KE dotyczące rynku wewnętrznego oraz działania BEREC (pkt 86). 
Mamy więc do czynienia z odwróceniem ról pomiędzy organami na rynku łączności elektronicznej. 
Wzmacnia to jeszcze bardziej pozycję KE w zakresie regulacji rynku łączności elektronicznej UE. 

VII. Wnioski
EKŁE została przyjęta siedemnaście lat po uchwaleniu pakietu dyrektyw nowego podejścia, 

co niewątpliwie było ważnym krokiem dla europejskiego rynku łączności elektronicznej. Warto 
podkreślić, że znakomita większość celów regulacyjnych określonych w pakiecie dyrektyw nowego 
podejścia została zrealizowana, tytułem przykładu można tu wskazać na umocnienie niezależno-
ści krajowych organów regulacyjnych czy zwiększenie poziomu konkurencyjności rynku. Niemniej 
jednak rynek łączności elektronicznej ulega ciągłym dynamicznym zmianom technologicznym, 
a co za tym idzie odbiorcy usług na tym rynku zmienili swoje dotychczasowe preferencje i zacho-
wania. Przyjęcie nowych ram regulacyjnych stało się więc koniecznością, aby dostosować je do 
nowej rzeczywistości. 

Analizowaną część przepisów EKŁE dotyczącą krajowych organów regulacyjnych należy 
ocenić pozytywnie. Zmiany wprowadzone w dyrektywie mają charakter ewolucyjny, a nie rewo-
lucyjny, w szczególności w zakresie wymogów co do kształtu ustrojowego tych organów. Wiele 
z dotychczasowych przepisów zostało powtórzonych w obecnej dyrektywie. 

Jedną z największych zmian, które nastąpiły w EKŁE, w stosunku do stanu poprzedniego, 
dotyczy celów dyrektywy. Pierwszoplanowym celem EKŁE jest budowa sieci o bardzo dużej prze-
pustowości. Zmiana w zakresie tego celu powoduje, że krajowe organy regulacyjne nie będą mogły 
realizować go w znanych nam formach prawnych. Dotychczas przeważają bowiem formy władcze 
stosowane przez krajowe organy regulacyjne (w szczególności regulacja ex ante). W konsekwencji 
będzie to obligowało państwa członkowskie do wyposażenia krajowych organów regulacyjnych 
w nowe formy prawne działania, tak aby zapewnić skuteczną realizację celu w postaci budowy 
sieci o bardzo dużej przepustowości. Jego realizacja wymusza w pewnym sensie również przefor-
mułowanie przyjętego dotychczas pojęcia regulacji. Jak dotąd, regulację rozumiano jako funkcję 
państwa na rynku łączności elektronicznej (telekomunikacyjnym) mającej za zadanie urzeczywist-
nienie skutecznej konkurencji i zapewnienie dostępu do usług powszechnych. Jednakże, cele te 
mogą okazać się ze sobą sprzeczne. Trudno jednak na tym etapie ocenić nowy cel omawianej 
dyrektywy. Taka ocena będzie możliwa dopiero po implementacji omawianych przepisów do kra-
jowych porządków prawnych w UE. 
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Analiza celów i zadań określonych w EKŁE wskazuje, że krajowe organy regulacyjne sta-
nowią podstawowy i zarazem najważniejszy organ zobligowany do realizacji postanowień tej 
dyrektywy. Jednocześnie EKŁE silnie akcentuje ponadnarodowe rynki łączności elektronicznej, 
które zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w regulacji. To z kolei prowadzi do kształtowania 
się jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej i w dalszej perspektywie koniecz-
ności powołania jednego – europejskiego organu regulacyjnego właściwego w sprawach rynku 
łączności elektronicznej UE. W ocenie Autora już od dłuższego czasu europejski rynek łączności 
elektronicznej wymaga powołania jednego unijnego organu regulacyjnego. 
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Europejski kodeks łączności elektronicznej 
– kategoryzacja usług łączności elektronicznej
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IV. Usługa dostępu do Internetu
V. Usługa łączności interpersonalnej
VI. Usługi polegające na przekazywaniu sygnałów
VII. Podsumowanie 

Streszczenie
Defi nicja usługi łączności elektronicznej wyznacza zakres stosowania Europejskiego kodeksu 
łączności elektronicznej. Tym samym określa granice kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz prawa i obowiązki uczestników rynku. Mimo jasnych oczekiwań tak doktryny, 
jak i judykatury nowa defi nicja nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Jednoczesne zachowa-
nie kryterium technologicznego (przekazywanie sygnałów w sieciach łączności elektronicznej) 
z wprowadzeniem kryterium funkcjonalnego (usługa łączności interpersonalnej) pogłębia trudności 
interpretacyjne. Nie stanowi tym samym rewolucyjnego środka, który miał zapewnić realizację 
celów wyznaczanych dyrektywie.

Słowa kluczowe: usługa łączności elektronicznej; usługa dostępu do Internetu; usługa łączności 
interpersonalnej; usługa polegająca na przekazywaniu sygnałów; Europejski kodeks łączności 
elektronicznej. 

JEL: K23

I. Wprowadzenie
Pakiet dyrektyw łączności elektronicznej osiągnął już prawie pełnoletniość. W kategoriach 

rynku telekomunikacyjnego to nawet nie jedna, a kilka epok. W tym czasie byliśmy świadkami 
ograniczenia roli monopoli państwowych, rozwoju telefonii mobilnej i szybkiego Internetu, a wresz-
cie – rozwoju całego ekosystemu usług online. Europejski kodeks łączności elektronicznej1 

* Radca prawny, Kancelaria Prawna Media. e-mail: jakub.wozny@kancelaria.media.pl.
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej 
(wersja przekształcona) tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE 2018 L 321, s. 36).
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(dalej: EKŁE) miał w swoich założeniach stanowić rewolucję, która wprowadzi Unię Europejską 
w kolejny okres przyspieszonego rozwoju. Stawiane EKŁE oczekiwania obejmują m.in. wzrost 
konkurencji oraz inwestycji w sieci przy jednoczesnym spadku cen, w celu zapewnienia maksy-
malnych korzyści dla użytkowników końcowych. Potrzebę zmian przynajmniej częściowo dostrzegł 
także prawodawca unijny2.

Wobec tak określonych oczekiwań jednym z głównych założeń EKŁE stało się zmoderni-
zowanie zakresu stosowania regulacji łączności elektronicznej. Szczególną uwagę zwrócono na 
powstanie nowej kategorii graczy rynkowych, tzw. dostawców usług OTT (Over-the-Top, czyli 
w uproszczeniu podmiotów świadczących za pośrednictwem Internetu usługi konkurencyjne wo-
bec przedsiębiorców telekomunikacyjnych). Zmiana ta miała być zrealizowana głównie poprzez 
przyjęcie nowych defi nicji sieci i usług łączności elektronicznej. 

Defi nicja usług łączności elektronicznej od dawna rodziła istotne trudności interpretacyjne, 
m.in. z uwagi na odwołanie w niej do technologicznego kryterium „przekazywania sygnałów 
w sieciach łączności elektronicznej”. Defi nicja w EKŁE miała uwzględnić kryterium funkcjonal-
ne, odwołujące się do charakteru świadczonej usługi. Motyw 15 EKŁE wskazuje, że zmiana ta 
została wprowadzona aby „zapewnić skuteczną i równą ochronę użytkowników końcowych i ich 
praw w kontekście korzystania z funkcjonalnie równoważnych usług […]”. Zdaniem unijnego pra-
wodawcy, wyrażonym w motywie 15 EKŁE „[z]akres niezbędnych regulacji powinien być taki, aby 
mogły one osiągnąć swe cele leżące w publicznym interesie”. W szczególności projektodawcy 
wskazywali, że takie rozwiązanie pozwoli nie tylko wprowadzić zasadę neutralności technologicz-
nej3, lecz także objąć zakresem niezbędnych regulacji (jak np. dostępu do numerów alarmowych) 
nowych graczy. Zdaniem uczestników rynku4 rozwiązanie to miało także zapewnić równość szans 
konkurowania tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych z przywołanymi już dostawcami 
usług OTT. Wreszcie – pozwolić na ograniczenie rozbieżności w zakresie stosowania regulacji 
dotyczących prawa łączności elektronicznej w różnych krajach UE, a także wprowadzić większą 
pewność prawną, wobec licznych wątpliwości, które związane były ze stosowaniem dotychczasowej 
defi nicji5. 

II. Sieć łączności elektronicznej 
Zgodnie z dokonanymi powyżej wstępnymi spostrzeżeniami, dotychczasowa kwalifi kacja 

usług łączności elektronicznej oparta była na kryterium „przekazywania sygnałów w sieciach łącz-
ności elektronicznej” (art. 2 lit. c dyrektywy ramowej6). EKŁE powoduje rozerwanie tej przesłanki. 
Z jednej strony – wprowadza się samodzielny warunek kwalifi kacji danego świadczenia jako usługi 
łączności elektronicznej, w postaci jej wykonania „za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej” 
(wprowadzenie do wyliczenia w art. 2 pkt 4 EKŁE). Z drugiej zaś – „usługi polegające w całości 

2 Motyw 15 EKŁE: „Usługi wykorzystywane do łączności oraz środki techniczne pozwalające świadczyć te usługi przeszły ogromną ewolucję. Użytkownicy 
końcowi coraz częściej zastępują tradycyjną telefonię głosową, wiadomości tekstowe (SMS) i usługi przekazywania poczty elektronicznej funkcjonal-
nie równoważnymi usługami, takimi jak telefonia internetowa (VoIP), usługi przekazywania wiadomości i obsługa poczty elektronicznej przez internet”.
3 Motyw 14 EKŁE: „Należy dostosować defi nicje tak, aby były zgodne z zasadą neutralności technologicznej i zachowały aktualność w świetle rozwoju 
technologicznego, w tym nowych form zarządzania siecią, takich jak poprzez sieci emulowane programowo lub sieci programowalne”.
4 […] regulatory defi nitions, conceived at a time when the internet was in its infancy, are not adapted to the evolution of the digital market and need to 
be reviewed (Rossi, 2015, s. 9).
5 Because of technological developments, the current defi nition of ECS has become diffi cult to apply […] (Ecorys, 2016, s. 85).
6 Dyrektywa 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. Urz. UE L 108 z 24.04.2002).
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lub częściowo na przekazywaniu sygnałów” (art. 2 pkt 4 lit. c EKŁE) zostają wyróżnione jako jeden 
z samodzielnych rodzajów usług łączności elektronicznej. 

Wydzieleniu kryterium przekazywania sygnałów „za pośrednictwem sieci łączności elek-
tronicznej” towarzyszy zmiana defi nicji samej sieci łączności elektronicznej. Jej najważniejszym 
elementem, wprowadzonym w art. 2 pkt 1 EKŁE jest wtrącenie, że sieć łączności elektronicznej 
„oznacza systemy transmisyjne, niezależnie do tego, czy opierają się na stałej infrastrukturze lub 
scentralizowanym zarządzaniu zasobami”. Zgodnie z treścią uzasadnienia EKŁE (uzasadnienie 
wniosku o przyjęcie EKŁE, pkt 1, akapit 17), modyfi kacja ta miała być motywowana „tworzeniem 
innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie zarządzania siecią, w szczególności sieci 
sterowanych programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV)”. Zgodnie z motywem 14 EKŁE 
miała też urzeczywistnić zasadę neutralności technologicznej i zachować aktualność w świetle 
rozwoju technologicznego, w tym nowych form zarządzania siecią, takich jak poprzez sieci emu-
lowane programowo lub sieci programowalne. 

Warto przy tym zauważyć, iż literalnie zmianę tę można oceniać przynajmniej dwojako. Z jed-
nej strony może się wydawać, że wprost oznacza ona ujęcie sieci opartych na scentralizowanym 
zarządzaniu zasobami w zakresie defi nicji sieci łączności elektronicznej. Z drugiej zaś – sposób 
jej sformułowania jest taki, że nie poszerza ona formalnie zakresu defi nicji (w związku z użyciem 
sformułowania „niezależnie od tego”). Oznacza to, że defi nicja sieci łączności elektronicznej już 
dotychczas obejmowała sieci opierające się wyłącznie na scentralizowanym zarządzaniu zaso-
bami. Nową treść defi nicji należy więc traktować wyłącznie jako formę enumeracji, jednoznacznie 
podkreślającej objęcie jej zakresem nowych form zarządzania sieciami. Nie można jednak przy 
tym nie odnieść wrażenia, że wykorzystując takie sformułowania, unijny prawodawca mógł nie-
chcący skomplikować sytuację prawną sieci innych niż oparte na stałej infrastrukturze lub scen-
tralizowanym zarządzaniu. Tak ujęta defi nicja tworzy bowiem możliwość argumentacji, że unijny 
prawodawca celowo wymienił wyłącznie te dwa rodzaje sieci łączności elektronicznej, bo tylko 
one – jego zdaniem – mogą podlegać kwalifi kacji jako sieci łączności elektronicznej. Zagadnienie 
to rozstrzygnięte zostanie zapewne dopiero na etapie orzecznictwa TSUE.

Stosowanie nowej defi nicji w praktyce z pewnością okaże się trudniejsze niż dotychczas, 
z uwagi na znacznie szersze spektrum możliwych konfi guracji. Dotychczas mieliśmy do czynienia 
wyłącznie z przekazywaniem sygnałów w sieci, która co do zasady była oparta na stałej infrastruk-
turze. Pod rządami EKŁE katalog tych możliwości zostanie rozszerzony o przekazywanie sygnałów 
w sieciach opartych na scentralizowanym zarządzaniu zasobami, jak również o usługi łączności 
interpersonalnej niepolegające głównie na przekazywaniu sygnałów, realizowane w obu rodza-
jach sieci (tak opartych na stałej infrastrukturze, jak i scentralizowanym zarządzaniu zasobami).

III. Usługa łączności elektronicznej
Punkt wyjścia analizy kategoryzacji samych usług łączności elektronicznej w EKŁE stanowi 

obecna treść defi nicji. Przede wszystkim dlatego, że w praktyce to ona i dotychczasowe, bogate 
orzecznictwo sądów i trybunałów zobowiązanych do stosowania prawa europejskiego będą wciąż 

7 Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Wersja przekształcona). Pozyskano 
z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0590&from=EN (6.10.2019).
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wyznaczać zakres stosowania nowej defi nicji8. Zgodnie z treścią art. 2 lit. c dyrektywy ramowej „‘usłu-
ga łączności elektronicznej’ oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem, polegającą 
całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej, w tym 
usługi telekomunikacyjne i usługi transmisyjne świadczone poprzez sieci nadawcze; nie obejmuje 
jednak usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych przy 
wykorzystaniu sieci lub usług łączności elektronicznej. Spod zakresu niniejszej defi nicji wyłączone 
są usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE9, jeżeli nie pole-
gają one całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej”.

EKŁE dokonuje znaczącego przeformułowania tej defi nicji. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 przy-
brała ona następujące brzmienie: „‘usługa łączności elektronicznej’ oznacza usługę zazwyczaj 
świadczoną za wynagrodzeniem za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, która obejmuje, 
z wyjątkiem usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych 
przy wykorzystaniu sieci lub usług łączności elektronicznej, następujące rodzaje usług:
1) ‘usługę dostępu do internetu’ zdefi niowaną w art. 2 akapit drugi pkt 2 rozporządzenia (UE) 

2015/2120;
2) ‘usługę łączności interpersonalnej’; oraz
3) usługi polegające całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów, takie jak usługi 

transmisyjne stosowane na potrzeby świadczenia usług łączności maszyna–maszyna oraz 
na potrzeby nadawania”.
Powyższe porównanie jednoznacznie unaocznia zmianę podejścia do defi niowania usług 

łączności elektronicznej. W miejsce dotychczasowej defi nicji, opartej wyłącznie na kryterium 
technologicznym (usługa polegająca na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektro-
nicznej), wprowadzono elementy oparte na kryterium funkcjonalnym (odwołanie do konkretnych 
usług). Tym samym nowa defi nicja obejmuje dwa rodzaje wprost wymienionych usług (do-
stępu do Internetu oraz łączności interpersonalnej) oraz trzeci, ogólny zbiór usług, opisanych 
za pomocą kryterium technologicznego. W istocie więc EKŁE nie odrzuca dotychczasowego 
podejścia technologicznego. Tworzy w to miejsce dwa, krzyżujące się zbiory usług łączności 
elektronicznej, wyznaczane kryteriami podejścia technologicznego oraz podejścia funkcjonal-
nego. Usługa łączności interpersonalnej także może bowiem polegać całkowicie lub głównie na 
przekazywaniu sygnałów. Jednakże zgodnie z samym założeniem podejścia funkcjonalnego, 
zostało ono wprowadzone właśnie dlatego, że nie każda usługa łączności interpersonalnej po-
lega całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów. Do takich przykładowych usług EKŁE 
w motywie 95 zalicza usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów. Wskazuje 
się tam, że dostawca takich usług nie sprawuje rzeczywistej kontroli nad transmisją sygnałów 
w sieciach. 

Powyższej logiki nie można doszukać się w przypadku usługi dostępu do Internetu. Trudno 
sobie bowiem obecnie wyobrazić usługę dostępu do Internetu, która nie polegałaby całkowicie 
8 Patrz np. wyr. Trybunału EFTA z 22.12.2016 r., w sprawie Fjarskipti hf., sygn. akt E-6/16 dotyczący kwalifi kacji usługi SMS z Internetu; wyr. TSUE 
z dnia 7.11.2013 r. w sprawie UPC Nederland BV, sygn. akt C-518/11 oraz z 30.04.2013 r. w sprawie UPC DTH Sàrl, sygn. akt C-475/12 dotyczące 
kwalifi kacji usługi rozprowadzania programów telewizyjnych; wyr. TSUE z 5.06.2019 r., w sprawie Skype Communications Sàrl, sygn. akt C-142/18 
dotyczący kwalifi kacji usługi VoIP; wyr. TSUE z 13.06.2019 r., w sprawie Google LLC, sygn. akt C-193/18 dotyczący kwalifi kacji usługi poczty elek-
tronicznej; wyr. TSUE z 26.04.1988 r., w sprawie Bond van Adverteerders i inni, sygn. akt C-352/85, dotyczący kryterium odpłatności usługi łączności 
elektronicznej.
9 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.06.1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i prze-
pisów technicznych (Dz. Urz. UE 1998 L 204, s. 37 z późn. zm.).
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lub głównie na przekazywaniu sygnałów. Także motywy EKŁE czy materiały z prac nad EKŁE 
nie sugerują, aby wyróżnienie usługi dostępu do Internetu miało jakieś praktyczne uzasadnienie. 
Faktem jest, że na początkowym etapie prac legislacyjnych rozważano ograniczenie regulacji 
usług łączności elektronicznej do usługi dostępu do Internetu. Z pewnością jednak okoliczność ta 
nie powinna znajdować odzwierciedlenia w ostatecznej treści dyrektywy. Trudno zatem znaleźć 
logicznie poprawne wytłumaczenie dla wyłączenia usług dostępu do Internetu z zakresu usług 
polegających na przekazywaniu sygnałów. Wyróżnienie to należy więc zapewne traktować jako 
formę podkreślenia znaczenia tej usługi w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując, należy uznać, że zakres usług łączności elektronicznej w rozumieniu EKŁE 
będzie wyznaczać suma dwóch zbiorów usług świadczonych za pośrednictwem sieci elektronicz-
nych: usług łączności interpersonalnej oraz usług polegających całkowicie lub głównie na prze-
kazywaniu sygnałów. Drugi z tych zbiorów obejmuje również zbiór usług dostępu do Internetu. 
Prawodawca unijny był świadom, że: „[d]efi nicja usług łączności elektronicznej powinna zatem 
obejmować trzy rodzaje usług, które mogą się częściowo pokrywać […]”10.

usługi polegające w całości lub głównie
na przekazywaniu sygnałów

usługa łączności
interpersonalnej

usługa dostępu
do Internetu

Powyższe wnioski nie są spójne z założeniami, które przyświecały projektowi EKŁE. W mo-
tywie 15 EKŁE wskazano bowiem, że „[d]efi nicja usługi łączności elektronicznej powinna wyeli-
minować dwuznaczności zaobserwowane podczas wdrażania defi nicji, która obowiązywała przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy […]”. Według EKŁE kwalifi kacja danej usługi jako łączności 
elektronicznej będzie tymczasem wymagała przeprowadzenia nie jednego (jak dotychczas), ale 
dwóch procesów:
– kwalifi kacji jako usługi łączności interpersonalnej,
– kwalifi kacji jako usługi polegającej w całości lub w części na przekazywaniu sygnałów w sieci 

(w tym usługi dostępu do Internetu).
Powyższe oznacza więc, że nie usunięto jednego z podstawowych problemów, który do-

tychczas trapił defi nicję usługi łączności elektronicznej, tj. niejasnego znaczenia sformułowania 
„polegania w całości lub w części na przekazywaniu sygnałów w sieci”. Przywołanie dwóch przykła-
dowych typów usług (usług transmisyjnych stosowanych na potrzeby świadczenia usług łączności 

10 Motyw 15 EKŁE.
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maszyna–maszyna oraz usług transmisji na potrzeby nadawania) nie poprawia w sposób znaczący 
łatwości jej interpretacji. Pozostawiając tę trudność teoretyczną, unijny prawodawca opatrzył ją 
dodatkowym wymogiem przeprowadzenia analizy jako usługi łączności interpersonalnej. Ta zaś 
także nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Należy także zwrócić uwagę, że nowa defi nicja zawiera jedną potencjalną komplikację więcej 
niż dotychczasowa. Dotychczas jako usługę łączności elektronicznej określało się usługę pole-
gającą na przekazywaniu sygnałów. Zgodnie z EKŁE usługą łączności elektronicznej jest każda 
usługa, która taką usługę obejmuje. Wprowadzenie w przepisach EKŁE dodatkowych regulacji 
dotyczących pakietów sugeruje, że nie było intencją prawodawcy ujęcie w nowym zakresie de-
fi nicji usługi łączności elektronicznej także całych pakietów. Praktyczne konsekwencje takiego 
rozwiązania nie są więc jednoznaczne. Na ich defi nitywne rozstrzygnięcie będziemy musieli więc 
zapewne poczekać do czasu wykształcenia się odpowiedniego orzecznictwa TSUE. 

Na korzyść nowej defi nicji należy wskazać usunięcie sztucznego już podziału usług łączności 
elektronicznej na usługi telekomunikacyjne oraz usługi transmisyjne świadczone przez sieci nadaw-
cze. Usunięto także odniesienie do usług społeczeństwa informacyjnego. Nie niosło ono znaczą-
cej wartości merytorycznej, ograniczając przejrzystość defi nicji. Nie zmienia to wszak znaczenia 
pojęcia usługi łączności elektronicznej. Zgodnie bowiem z jednoznacznym motywem 10 EKŁE, 
niektóre usługi społeczeństwa informacyjnego mogą podlegać jednoczesnej kwalifi kacji jako usługi 
łączności elektronicznej (np. VoIP). 

Warto także odnieść się do wyłączenia z zakresu łączności elektronicznej takich usług, które 
polegają na sprawowaniu lub zapewnianiu kontroli nad treścią, a nie polegają w całości lub głów-
nie na przekazywaniu sygnałów. Interpretacja ta jest dalece nieoczywista, nawet w przypadku 
klasycznych usług. Świadczy o tym najlepiej choćby długa historia orzeczeń, które miały kwali-
fi kować usługę dostarczania pakietów telewizyjnych. Pierwotnie podlegały one kwalifi kacji jako 
usługi, do których nie stosowało się przepisów prawa telekomunikacyjnego. Obecnie interpretacja 
jest taka – zarówno unijna11, jak i polska12 – że jednak usługi te stanowią usługę łączności elek-
tronicznej (więcej: Piątek, 2015).

Dodać należy, że występujący w polskiej wersji EKŁE zwrot „polegające całkowicie lub 
częściowo”, odnoszący się do kwalifi kacji usług polegających na przekazywaniu sygnałów, 
jest niezgodny ze słownictwem występującym w innych wersjach językowych13. Także analiza 
celowościowa prowadzi do wniosku, iż usługą łączności elektronicznej jest usługa polegająca 
„w całości lub głównie” – nie zaś jedynie „w części” na przekazie sygnałów. Ta „część” musi być 
bowiem przeważająca, by decydować o telekomunikacyjnym charakterze usługi. Niniejszy arty-
kuł więc – w miejscach niestanowiących cytatu – posługuje się zwrotem „w całości lub głównie”. 
Sformułowaniem „głównie” posługuje się też (prawidłowo) prawo telekomunikacyjne14, defi niując 
pojęcie usługi telekomunikacyjnej. 

11 Np. wyr. TS z dnia 13.04.2014 r., sygn. akt C-475/12, w sprawie UPC DTH Sàrl.
12 Np. wyr. SN z dnia 21.04.2016 r., sygn. akt III SK 21/15 (OSNP 2017/11/155).
13 Np. services consisting wholly or mainly in the conveyance of signals w angielskiej wersji językowej; Dienste, die ganz oder überwiegend in der 
Übertragung von Signalen bestehen w niemieckiej wersji językowej oraz des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de 
signaux we francuskiej wersji językowej.
14 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU 2018, poz. 1954 z późn. zm.).
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IV. Usługa dostępu do Internetu
Jak wyżej wskazano, defi nicja usług łączności elektronicznej obejmuje swym zakresem usłu-

gę dostępu do Internetu, poprzez odwołanie do art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2015/2120 w spra-
wie otwartego Internetu15 (dalej: rozporządzenie). Stanowi on, że „usługa dostępu do Internetu” 
oznacza publicznie dostępną usługę łączności elektronicznej, która zapewnia dostęp do Internetu, 
a tym samym łączność z praktycznie wszystkimi zakończeniami sieci Internetu, bez względu na 
stosowaną technologię sieci i urządzenia końcowe. 

Defi nicji tej nie sposób uznać za w pełni poprawną czy wyczerpującą wszystkie wątpliwości 
interpretacyjne. Nie tylko z powodu użycia sformułowania „a tym samym”, które rodzi wątpliwości 
co do relacji pomiędzy pojęciami „dostępu do Internetu” i „łączności z praktycznie wszystkim za-
kończeniami sieci Internetu” (tożsamości czy zawierania). W szczególności jednak sama defi nicja 
usługi dostępu do Internetu odwołuje się do defi nicji usługi łączności elektronicznej. Rozwiązanie 
to mogło mieć logiczny sens w czasie obowiązywania pakietu dyrektyw łączności elektronicznej, 
które posługiwały się wyłącznie kryterium technologicznym. Oznaczało to, że usługą dostępu 
do Internetu była wyłącznie taka usługa, która polegała w całości lub głównie na przekazywaniu 
sygnałów. W EKŁE tymczasem defi nicja usługi łączności elektronicznej wprost odwołuje się do 
usługi dostępu do Internetu, zawartej właśnie w rozporządzeniu w sprawie otwartego Internetu. 
Oznacza to, że defi nicja z rozporządzenia określa usługę dostępu do Internetu poprzez odwołanie 
do EKŁE, podczas gdy EKŁE defi niuje zakres usługi łączności elektronicznej poprzez odwołanie 
do rozporządzenia. Zawarta w rozporządzeniu defi nicja usługi dostępu do Internetu w pewnym 
zakresie usługę tę doprecyzowuje (wymóg publicznej dostępności, łączność z praktycznie wszyst-
kim zakończeniami sieci Internetu, neutralność technologiczna). Mając na uwadze znaczenie tych 
defi nicji można byłoby jednak wymagać wyższego poziomu techniki legislacyjnej.

Przywołane błędy w defi nicji usługi dostępu do Internetu nie wyczerpują jednak zastrzeżeń 
co do prawidłowości defi nicji usługi łączności elektronicznej. Rozporządzenie określa bowiem jako 
usługę dostępu do Internetu wyłącznie taką usługę, która ma charakter publiczny. Oznacza to, że 
usługa dostępu do Internetu o charakterze niepublicznym formalnie nie spełnia kryteriów dostępu 
do Internetu – ani w rozumieniu rozporządzenia, ani tym samym w rozumieniu EKŁE. W praktyce 
publicznie niedostępna usługa dostępu do Internetu będzie więc zapewne mieściła się w trzeciej 
kategorii usług łączności elektronicznej (czyli „pozostałych” usług, polegających w całości lub 
głównie na przekazywaniu sygnałów). Trudno byłoby bowiem interpretować, że tego typu usługa 
w ogóle nie podlegałaby regulacji EKŁE. Oznacza to, że w zakres defi nicji usługi łączności elek-
tronicznej w istocie wchodzą:
– publicznie dostępna usługa dostępu do Internetu (wypełniająca swym zakresem pojęcie usługi 

dostępu do Internetu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. a EKŁE) oraz
– publicznie niedostępna usługa dostępu do Internetu (wchodząca w zakres usług polegających 

na przekazywaniu sygnałów, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. c EKŁE).
Drugi z problemów związanych z defi nicją usługi dostępu do Internetu, w rozumieniu EKŁE 

oraz rozporządzenia, związany jest z usługami wyspecjalizowanymi. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25.11.2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego 
internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE 
2015 L 310, s. 1 z późn. zm.).
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rozporządzenia ws. otwartego Internetu pod pewnymi warunkami „dostawcy łączności elektro-
nicznej dla ludności, […] mają swobodę oferowania usług niebędących usługami dostępu do in-
ternetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia 
[…].” Rozporządzenie ws. otwartego Internetu w motywie 16 wskazuje, iż do kategorii tzw. usług 
wyspecjalizowanych należy zaliczyć „niektóre nowe usługi łączności maszyna–maszyna”. Wytyczne 
Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (dalej: BEREC) w sprawie wdroże-
nia przez Krajowe Organy Regulacyjne europejskich zasad w sprawie neutralności sieci16 (dalej: 
Wytyczne BEREC) w punkcie 113 wskazują, że standardowymi usługami wyspecjalizowanymi są 
VoLTE (usługa głosowa po LTE) oraz usługi linearnego nadawania telewizji IP, z zachowaniem 
określonych parametrów jakości. Takie usługi nie będą mieściły się w zakresie defi nicji usługi do-
stępu do Internetu i będą podlegały kwalifi kacji jako usługi polegające całkowicie lub głównie na 
przekazywaniu sygnałów, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. c EKŁE. 

Problematyczna może być także kwalifi kacja usług łączności elektronicznej, które ograni-
czają się wyłącznie do dostępu do części zasobów Internetu (np. dostęp do ekosystemu sieci 
społecznościowych) albo ograniczają część funkcjonalności (np. wyłączają możliwość korzystania 
z usług VoIP). Zdaniem BEREC w takim wypadku mamy do czynienia z niepełną usługą dostępu 
do Internetu (sub-internet service). Zgodnie z treścią punktu 17 Wytycznych BEREC świadczenie 
takich niepełnych usług dostępu nie może być drogą do obchodzenia regulacji rozporządzenia 
nakazujących zachowanie pełnej otwartości Internetu. Stąd zdaniem BEREC usługi takie powinny 
być traktowane jako wchodzące w zakres usługi dostępu do Internetu, a świadczenie takich usług 
stanowiłoby co do zasady naruszenie przepisów rozporządzenia. 

V. Usługa łączności interpersonalnej
Drugim, wstępnie już omówionym rodzajem usług łączności elektronicznej, zdefi niowanym 

według kryterium funkcjonalnego są usługi łączności interpersonalnej. Intencje prawodawcy unij-
nego określa motyw 15 EKŁE, wskazując, że: „[c]hociaż ‘przekazywanie sygnałów’ pozostaje istot-
nym parametrem określania usług wchodzących w zakres niniejszej dyrektywy, defi nicja powinna 
obejmować również inne usługi, które umożliwiają komunikację. Z punktu widzenia użytkownika 
końcowego nie ma znaczenia, czy dostawca sam przekazuje sygnały lub czy łączność jest za-
pewniona za pośrednictwem usługi dostępu do internetu”. 

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 5 EKŁE – po usunięciu z niego powtórzeń – „usługa łączności 
interpersonalnej” oznacza usługę, która umożliwia bezpośrednią interpersonalną i interaktywną 
wymianę informacji między skończoną liczbą osób, w ramach której osoby inicjujące połączenie 
lub uczestniczące w nim decydują o jego odbiorcy lub odbiorcach. Defi nicja wyklucza także ze 
swojego zakresu usługi, które umożliwiają interpersonalną i interaktywną komunikację wyłącznie 
jako podrzędną funkcję dodatkową, która jest nieodłącznie związana z inną usługą.

Usługa łączności interpersonalnej powinna więc spełniać cztery podstawowe kryteria:
– umożliwiać bezpośrednią interpersonalną i interaktywną wymianę informacji,
– być realizowana między skończoną liczbą osób,
– umożliwiać uczestnikom decydowanie o adresatach, która jednocześnie
– nie być podrzędną i nieodłączną funkcją innej usługi.
16 BEREC. (2016). Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR (16) 127. 
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Jak zostało to już wstępnie przedstawione, to właśnie wprowadzenie kategorii usług łączności 
interpersonalnej stanowi największą zmianę w zakresie defi nicji usługi łączności elektronicznej 
i tym samym stosowania EKŁE. Ma bowiem umożliwić objęcie zakresem defi nicji nie tylko tych 
usług, które spełniają kryterium „polegania w całości lub głównie na przekazywaniu sygnałów”, 
lecz także innych usług, które pozwalają pełnić funkcję dwukierunkowej (motyw 14 EKŁE) i inter-
aktywnej komunikacji. Ma zatem obejmować wszystkie inne usługi, które umożliwiają komunikację 
(motyw 15 EKŁE). Jako przykłady usług podaje się tradycyjną telefonię głosową czy wiadomości 
tekstowe (SMS), ale też usługi przekazywania poczty elektronicznej i wiadomości elektronicznych, 
telefonię VOIP, obsługę poczty elektronicznej oraz czaty grupowe. Prawidłowość takiego podejścia 
została też potwierdzona przez BEREC. Wskazał m.in., że „defi nicje uwzględniają fakt, że dla 
użytkowników końcowych może nie mieć znaczenia, czy to ich dostawca usług przekazuje sam 
sygnał, czy możliwość komunikacji jest zapewniona przy pomocy usługi dostępu do Internetu. 
[…] Aby uzyskać taki efekt użyto defi nicji, która odzwierciedla funkcję i inne istotne cechy usługi, 
raczej niż techniczny sposób ich świadczenia”17.

Zgodnie z treścią motywu 17 EKŁE nie obejmuje ona takich usług, jak linearne usługi me-
dialne, wideo na żądanie, strony internetowe, sieci internetowe, serwisy społecznościowe, blogi 
lub wymiana informacji między urządzeniami. 

Problematyczne w praktyce może być stosowanie kryterium „podrzędnej i nieodłącznej funkcji 
innej usługi”. Zgodnie z treścią motywu 17 EKŁE, wyłączenie to ma objąć przypadki usług, które 
„stanowią wyłącznie nieznaczny dodatek do innej usługi oraz z obiektywnych przyczyn tech-
nicznych nie może być użytkowane bez tej usługi głównej, a jego integracja z usługą nie służy 
obejściu zasad regulujących usługi łączności elektronicznej. Będące elementami defi nicji termi-
ny „nieznaczny” i „czysto pomocniczy” należy interpretować wąsko i z perspektywy użytkownika 
końcowego”. Jako przykład takiej dodatkowej i nierozłącznej funkcji wskazuje się kanał komuni-
kacyjny w grach internetowych. 

Istotnym z punktu widzenia treści i obowiązków wynikających z EKŁE jest także podział usług 
łączności interpersonalnej na:
– usługi łączności interpersonalnej wykorzystujące numery (tj. takie, które pozwalają połączyć 

się z publicznie nadanymi zasobami numeracyjnymi albo które umożliwiają połączenie z nu-
merami z krajowych lub międzynarodowych planów numeracji – art. 2 pkt 6 EKŁE);

– usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów (tj. takie, które nie łączą się i nie 
pozwalają na połączenie z publicznie nadanymi zasobami numeracyjnymi – art. 2 pkt 7 EKŁE).
W szczególności – podmioty świadczące usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące 

numerów zwolnione będą z niektórych obowiązków. Przykładowo: nie będą podlegały reżimowi 
ogólnego zezwolenia (art. 12 ust. 2 EKŁE), ograniczony został katalog przypadków, w których 
będą musiały zapewniać łączność koniec–koniec (art. 61 ust. 2 lit. c EKŁE) czy też mikroprzed-
siębiorstwa świadczące takie usługi będą zwolnione z niektórych obowiązków na rzecz użytkow-
ników końcowych (art. 98 EKŁE).

Motyw 95 EKŁE wyjaśnia, iż istotą rozróżnienia jest fakt braku sprawowania rzeczywistej 
kontroli nad transmisją sygnałów w sieciach, w przypadku tego drugiego rodzaju usług łączności 
interpersonalnej. Praktyczne znaczenie tego zróżnicowania wskazuje zaś motyw 18 EKŁE, zgodnie 
17 BEREC. (2016). High-level Opinion on the European Commission’s proposals for a review of the electronic communications Framework, BoR(16)213, s. 4.
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z którym „[u]sługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów powinny podlegać zo-
bowiązaniom wyłącznie wówczas, gdy interesy porządku publicznego wymagają zastosowania 
szczególnych obowiązków regulacyjnych, które mają być stosowane do wszystkich rodzajów 
usług łączności interpersonalnej, bez względu na to, czy do świadczenia usługi wykorzystywane 
są numery.” 

Kategoryzacja usług łączności interpersonalnej nie byłaby pełna, bez wskazania na szcze-
gólne defi nicje, obejmujące:
– połączenia (tj. usługi umożliwiające dwustronną łączność głosową – art. 2 pkt 31 EKŁE) oraz 
– usługi łączności głosowej (tj. usługi umożliwiające inicjowanie i odbieranie połączeń za po-

średnictwem numeru z planu numeracji – art. 2 pkt 32 EKŁE). 

VI. Usługi polegające na przekazywaniu sygnałów
Jak już zostało wyżej wskazane – trzecią, otwartą grupę usług łączności elektronicznej stano-

wią usługi polegające w całości lub głównie na przekazywaniu sygnałów (art. 2 pkt 4 lit. c EKŁE). 
W doktrynie oraz orzecznictwie wielokrotnie zwracano uwagę na problemy z konkretyzacją tego 
pojęcia. Niestety – EKŁE w żaden sposób trudności tych nie ogranicza. Tym samym, w celu okre-
ślenia znaczenia tego pojęcia niezbędne będzie odwołanie się do orzecznictwa TSUE, aktualnego 
także pod rządami EKŁE. Dodatkowych trudności można się jednak spodziewać w kontekście 
wspomnianego już oddzielenia tego kryterium od przesłanki pośrednictwa sieci łączności elek-
tronicznej, w tym opierających się na scentralizowanym zarządzaniu zasobami.

TSUE w wyroku z dnia 5 czerwca 2019 roku, w sprawie C-142/1818 wskazał, że co do zasa-
dy usługa polega na przekazywaniu sygnałów, gdy dostawca usługi ponosi odpowiedzialność za 
jakość sygnału. I – co ważne – nie decyduje o tym treść umowy z użytkownikiem, tylko faktyczne 
przejawy „troski” o dotarcie sygnału do celu na poziomie technicznym. W przypadku połączeń VoIP 
jest to np. zawieranie umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi na zakańczanie połączeń 
w ich sieciach. Jak bowiem wskazał TSUE w motywie 38 wyroku, „O ile bowiem prawdą jest, że 
pod względem technicznym przekazywanie połączeń głosowych emitowanych za pośrednictwem 
SkypeOut jest faktycznie realizowane, w pierwszej kolejności, przez dostawcę dostępu w Internecie, 
[…], a w drugiej kolejności, przez dostawców usług telekomunikacyjnych w PSTN, […], o tyle owo 
przekazywanie połączeń głosowych jest dokonywane na podstawie umów zawartych między 
spółką Skype Communications a wskazanymi dostawcami usług telekomunikacyjnych i nie może 
mieć miejsca bez zawarcia takich umów”. Jak dalej wskazał TSUE w motywie 40 „[d]ostawcy ci 
ponoszą zatem wobec spółki Skype Communications odpowiedzialność umowną za przesyła-
nie w PSTN sygnałów głosowych emitowanych za pośrednictwem SkypeOut, natomiast spółka 
Skype Communications jest odpowiedzialna za usługę VoIP, którą udostępnia odpłatnie swoim 
klientom i abonentom”. TSUE w motywie 41 podkreślił ponadto, że „okoliczność, że spółka Skype 
Communications wskazuje w swych ogólnych warunkach, iż nie ponosi ona odpowiedzialności za 
transmisję sygnałów wobec użytkowników funkcji SkypeOut swego oprogramowania Skype, nie 
może mieć wpływu na kwalifi kację usługi VoIP”. Rozstrzygnięcie to kontynuowało linię orzeczni-
czą zapoczątkowaną przez TSUE w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 roku (sygn.  akt C-475/12)19. 

18 Wyr. TSUE z 5.6.2019 r. C-142/18 SKYPE COMMUNICATIONS SÀRL (LEX nr 2677171).
19 Wyr. TSUE Z 30.04.2014 r. C-475/12 (LEX nr 1466236).
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Trybunał wskazał w niej, że „okoliczność, iż przesyłanie sygnału następuje za pomocą infrastruktury, 
która nie należy do UPC, nie ma znaczenia dla klasyfi kacji charakteru usługi. W rzeczywistości 
bowiem w tym zakresie znaczenie ma jedynie okoliczność, że UPC ponosi odpowiedzialność 
względem końcowych odbiorców przesyłanego sygnału i jest odpowiedzialna wobec nich za 
świadczenie usługi, której są abonentami”.

Jako przykłady usług polegających całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów EKŁE 
podaje usługi transmisyjne stosowane na potrzeby świadczenia usług łączności maszyna–ma-
szyna oraz na potrzeby nadawania. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, iż także w tym zakresie 
unijny prawodawca wprowadził element funkcjonalny do defi nicji usługi łączności elektronicznej, 
jednak nie byłoby to stwierdzenie do końca prawdziwe. Wciąż bowiem nie mogą one wykraczać 
– w odróżnieniu od usług łączności interpersonalnej – poza zakres usług polegających w całości 
lub głównie na przekazywaniu sygnałów. Są więc tylko jej egzemplifi kacją. Dotychczasowa prak-
tyka do usług takich zaliczała także usługi:
– VoIP20,
– SMS-ów wysyłanych z Internetu21,
– telefonii głosowej i przekazywania poczty elektronicznej22,
– rozprowadzania sygnału programów telewizyjnych.23

W istocie więc – do tej kategorii usług zaliczać będziemy wszystkie usługi, które dziś kwa-
lifi kujemy jako usługi telekomunikacyjne, z wyłączeniem usługi dostępu do Internetu oraz usług 
łączności interpersonalnej. 

Szczególnego omówienia wymaga kategoria usług transmisji na potrzeby łączności maszyna–
maszyna. Po pierwsze dlatego, że już dziś rodzą one szczególnie poważne problemy interpretacyj-
ne, jako całkowicie niedostosowane do obecnego brzmienia przepisów. Po drugie, z powodu wciąż 
ograniczonego postrzegania w praktyce różnicy między usługą transmisji na potrzeby usług maszy-
na–maszyna a samą usługą opierającą się na komunikacji maszyna–maszyna. Dosyć powszechne 
jest bowiem wciąż przekonanie, że każda usługa maszyna–maszyna jest usługą telekomunikacyjną. 
Jest to nieprawda. Zgodnie z motywem 249 EKŁE usługą łączności maszyna–maszyna jest usługa 
obejmująca „automatyczne przesyłanie danych i informacji między urządzeniami lub aplikacjami op-
artymi na oprogramowaniu z ograniczonym udziałem człowieka lub bez jego udziału”. Do takich usług 
najczęściej zalicza się usługi odczytu pomiarów liczników, parametrów pogodowych czy występowa-
nia indywidualnych zdarzeń. Usługą łączności elektronicznej (co jednoznacznie wynika też z defi nicji 
w EKŁE) jest zaś wyłącznie usługa transmisji na potrzeby świadczenia usług maszyna–maszyna. 
Różnica ta opiera się na kluczowym i wspomnianym już elemencie polegania w całości lub głównie 
na przekazywaniu sygnałów24. Zgodnie z opracowaniami, na które powołuje się BEREC wartość 
usług łączności stanowi wyłącznie ok. 11% całej wartości usług Internetu rzeczy (których podzbiór 
stanowią usługi maszyna–maszyna)25. Tym samym dostawcy usług maszyna–maszyna korzystają-
cy z usług przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie prowadzą działalności telekomunikacyjnej, jak 
20 Np. ERG Common Position on VoIP, ERG(07)56rev2. S. 21.
21 Np. wyr. Trybunału EFTA z dnia 22.122016 roku, sygn. akt E-6/16 (Dz. Urz. UE 2017 C 133, s. 6) (więcej: Woźny, 2017). 
22 Motyw 10 Dyrektywy ramowej.
23 Np. wyr. SN z dnia 21.04.2016 roku, sygn. akt III SK 21/15 (OSNP 2017/11/155).
24 BEREC. (2018). Public Consultation on the data economy, BoR (18) 168; BEREC. (2010). BEREC report on convergent services, BoR (10) 65. 
25 According to Global DaTa 2018, connectivity will represent 11% of the worldwide revenues of IoT, which are estimated at 317 billion USD; za BEREC, 
Report on Internet of Things indicators”, BoR (19) 25, 7.03.2019, s. 5.
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również nie świadczą usług telekomunikacyjnych26. Podlegają wyłącznie przepisom horyzontalnym 
i ewentualnie przepisom o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Co ważne – brak racjonalnych 
argumentów, które przemawiałyby za tym, by jako usługę telekomunikacyjną traktować także usługę 
przesyłu sygnałów obudowaną całą funkcjonalnością usług maszyna–maszyna, z uwagi na fakt jej 
świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Pośrednio prawidłowość takiego wniosku 
wspiera choćby motyw 10 EKŁE. Stanowi on, że: „[t]o samo przedsiębiorstwo, np. dostawca usług 
internetowych, może świadczyć usługi łączności elektronicznej w dwóch kategoriach, takich jak 
świadczenie dostępu do internetu oraz usługi nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy, w tym usługi 
polegające na dostarczaniu treści opartych na internecie, niezwiązanych z łącznością”. Analogiczne 
wnioski wynikają z przypisu 7 Wytycznych BEREC27. 

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę, że usługi transmisji na potrzeby łączności ma-
szyna–maszyna są w EKŁE kwalifi kowane jako „pozostałe” usługi łączności elektronicznej, 
polegające w całości lub głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci. Tymczasem zgodnie z przy-
wołanym już wyżej motywem 16 rozporządzenia w sprawie otwartego Internetu czy przypisem 7 
do Wytycznych BEREC28 niektóre z nich mogą stanowić usługę wyspecjalizowaną. Z taką zaś 
konstatacją wiązałyby się określone ograniczenia, wynikające wprost z przywołanego już art. 3 
ust. 5 akapit drugi rozporządzenia. W szczególności – usługi transmisji na potrzeby łączności 
maszyna–maszyna nie mogłyby ograniczać dostępności lub negatywnie wpływać na ogólną ja-
kość usług dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych. Wnioski takie znajdują potwier-
dzenie w Wytycznych BEREC. W pkt 18 dopuszcza on możliwość, że usługi, takie jak transmisja 
na potrzeby łączności maszyna–maszyna będą podlegać rozporządzeniu w sytuacji, w której są 
świadczone w oparciu o usługę dostępu do Internetu lub stanowią usługę wyspecjalizowaną. Ten 
sam motyw wskazuje także, że usługi, których liczba zakończeń sieci jest ograniczona (a do tych 
zalicza się usługi typu maszyna–maszyna) mogą także być kwalifi kowane jako usługa dostępu do 
Internetu, jeżeli wykorzystywane są w sposób zmierzający do obejścia przepisów rozporządzenia.

VII.  Podsumowanie
Nowa kategoryzacja usług łączności elektronicznej rodzi istotne zastrzeżenia. Należałoby 

oczekiwać, iż defi nicja, która wyznacza zakres tak podmiotowego, jak i przedmiotowego stosowa-
nia EKŁE uniknie powielania powszechnie znanych błędów dotychczasowego pakietu dyrektyw 
łączności elektronicznej. Tymczasem tak się nie stało. Przede wszystkim nie usunięto wątpliwości 
związanych z technologicznym charakterem kryterium „polegania w całości lub głównie na przeka-
zywaniu sygnałów” i to mimo zmiany defi nicji sieci łączności elektronicznej, poprzez jednoznaczne 
objęcie jej zakresem sieci opartych na scentralizowanym zarządzaniu zasobami. Wątpliwości te 
pogłębiono, posługując się pojęciem „usług łączności interpersonalnej” – które dodatkowo należy 
analizować, uwzględniając subiektywne kryterium „funkcjonalnie równoważnych usług” (za moty-
wem 15 EKŁE). Jako wysoce niedoskonały, z punktu widzenia techniki legislacyjnej, należy także 

26 BEREC. (2016) Report Enabling the Internet of Things, BoR (16) 39. S. 19–25. 
27 Moreover, a provider of an M2M device or M2M service (e.g. car manufacturer, provider of energy including smart meter) typically does not seem to 
provide an ECS under the present regulatory framework, whereas the connectivity service provider which provides connectivity over a public network for 
remuneration is generally the provider of an ECS in the IoT value chain (ref. BEREC Report on Enabling the Internet of Things, BoR (16) 39, pages 21–23).
28 However, some machine-to-machine communication services may also represent a pecialized service according to Article 3(5) of the Regulation (ref. 
Recital 16 and paragraph 109 of these Guidelines).



6161 Jakub Woźny            Europejski kodeks łączności elektronicznej – kategoryzacja usług łączności elektronicznej

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.9.4

uznać sposób zdefi niowania usług dostępu do Internetu. Powstają tym samym przynajmniej dwa 
krzyżujące się zbiory usług, wymagające w praktyce każdorazowej analizy. Rozwiązanie takie 
budzi tym głębsze wątpliwości, że dziś, dzięki celowościowej wykładni przepisów unijnych TSUE 
jest w stanie ująć w zakresie defi nicji usługi łączności elektronicznej większość usług, które zostały 
objęte zakresem nowej defi nicji. Tym samym można wyrazić opinię, że planowana rewolucja nie 
tylko nie usunęła istniejących błędów, ale jeszcze wprowadzając nowe komplikacje, nie dokonała 
istotnych zmian merytorycznych. 
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Streszczenie
Przyjęty w 2018 roku Europejski kodeks łączności elektronicznej wprowadza istotne zmiany w za-
kresie regulacji dotyczącej świadczenia usługi powszechnej. Zmiany dotyczą w szczególności 
usług wchodzących w skład usługi powszechnej, podmiotów uprawnionych do korzystania z jej 
funkcjonalności oraz sposobów zapewnienia przez krajowy organ regulacyjny wymogów przewi-
dzianych dla usługi powszechnej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych regulacji 
dotyczących usługi powszechnej w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi. Takie porównanie 
ułatwia uchwycenie istoty usługi powszechnej ujętej w nowych przepisach.

Słowa kluczowe: usługa powszechna; usługa adekwatnego szerokopasmowego dostępu 
do Internetu; usługa łączności głosowej; przystępność cenowa; dostępność; stała lokalizacja; 
koszt netto.

JEL: K12, K23, K33

I. Wprowadzenie
Dyrektywa 2018/19721 (dalej: EKŁE), która powinna zostać wdrożona do krajowych porząd-

ków prawnych państw członkowskich do 21 grudnia 2020 r., poza wieloma innymi rozwiązaniami, 
określa również warunki zapewnienia usługi powszechnej. W treści EKŁE zwraca się uwagę, że 

* Doktor nauk prawnych; radca prawny z kancelarii Modzelewska i Paśnik spółka komandytowa; https://orcid.org/0000-0003-0182-0273.
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej 
(Dz. Urz L 321 z 17.12.2018, s. 36–214).
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liberalizacja sektora telekomunikacji oraz podniesienie konkurencyjności i zwiększenie wyboru 
usług łączności idą w parze z równoległym działaniem na rzecz stworzenia zharmonizowanych 
ram regulacyjnych, które zabezpieczają dostarczanie usługi powszechnej2. Usługa powszechna 
ma stanowić zabezpieczenie gwarantujące, że pewien zestaw przynajmniej minimalnych usług 
będzie dostępny dla wszystkich użytkowników końcowych oraz w cenach przystępnych dla kon-
sumentów, w przypadkach gdy ryzyko wykluczenia społecznego wynikające z braku takiego 
dostępu uniemożliwia obywatelom pełne społeczne i ekonomiczne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym3. Oznacza to, że prawodawca europejski, pomimo że jako cel podstawowy stawia sobie 
zwiększenie konkurencyjności jednolitego rynku telekomunikacyjnego przede wszystkim przez 
jego liberalizację, dostrzega potrzebę wprowadzenia mechanizmów zapewniających dostęp do 
najbardziej potrzebnych usług dla wszystkich użytkowników. W ten sposób prawodawca euro-
pejski chce przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, czy też szerzej wykluczeniu społecznemu, 
poprzez zapewnienie świadczenia określonych usług dla mniejszości, która w innym przypadku 
nie mogłaby uzyskać dostępu do tych usług (Królikowska-Olczak, 2018). Realizacja tego zada-
nia przez usługę powszechną wynika m.in. z faktu, iż należy ona do grupy usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym (Piątek, 2013, s. 557–558; Krasuski, 2015, Komentarz do 
art. 81 pt; Sauter, 2008, s. 17; Snażyk, 2015; Batura, 2016, s. 37–39). Prawodawca europejski do-
strzega, że dostawcy usług telekomunikacyjnych, kierując się wyłącznie interesem ekonomicznym, 
w pewnych okolicznościach nie będą zainteresowani dostarczaniem usług telekomunikacyjnych. 
Koszty dostarczania takich usług mogą okazać się zbyt wysokie w relacji do opłat, które można 
za nie uzyskać. Z tego też powodu w EKŁE zagwarantowano, iż usługa powszechna powinna 
być dostępna i przystępna cenowo.

II. Geneza przepisów o usłudze powszechnej
Przed przystąpieniem do omówienia regulacji w EKŁE należy wyjaśnić, że koncepcja usługi 

powszechnej na rynku telekomunikacyjnym nie jest nowa i przepisy dotyczące obowiązku i warunków 
zapewnienia usługi powszechnej funkcjonują od kilku dziesięcioleci. Koncepcja telekomunikacyjnej 
usługi powszechnej została wypracowana w Stanach Zjednoczonych. Od lat 70. ubiegłego wieku 
usługa powszechna była defi niowana jako telefon w każdym domu (telephone in every home) za 
cenę przystępną dla użytkowników (Mueller, 1997).

Pierwsze określenie jednolitych celów na poziomie unijnym w odniesieniu do rynku teleko-
munikacyjnego nastąpiło w dyrektywach 90/387/EWG4 i 90/388/EWG5. Powołane akty prawne 
nie defi niowały jednak usługi powszechnej, jak również nie określały warunków jej świadczenia. 
W prawodawstwie unijnym (wówczas w prawodawstwie Wspólnoty) po raz pierwszy pojęcie „usłu-
gi powszechnej” zostało użyte w dyrektywie 96/19/WE6 zmieniającej dyrektywę 90/388/EWG. 
W powołanej dyrektywie nie wprowadzono jednak defi nicji usługi powszechnej. Odwołując się 

2 Motyw 210 EKŁE.
3 Motyw 212 EKŁE.
4 Dyrektywa Rady 90/387/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustanowienia rynku wewnętrznego dla usług telekomunikacyjnych (Dz. Urz. UE L 192 
z 24.07.1990 r., s. 1–9).
5 Dyrektywa Komisji 90/388/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie konkurencji na rynkach usług telekomunikacyjnych (Dz. Urz UE L 192 z 24.07.1990 r., 
s. 10–16).
6 Dyrektywa Komisji 96/19/WE z 13 marca 1996 r. zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG w zakresie wprowadzenia pełnej konkurencji na rynkach tele-
komunikacyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 22.3.1996 r., s. 13–24).
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do rezolucji Rady w sprawie usługi powszechnej7, w dyrektywie wskazano jedynie, że w okresie 
transformacji dostępność telefonicznych usług powinna zostać zagwarantowana.

W istocie dopiero w dyrektywie 97/33/WE8 prawodawca europejski podjął próbę zidentyfi ko-
wania istoty usługi powszechnej. Przede wszystkim akt ten wprowadził po raz pierwszy do unij-
nego porządku prawnego defi nicję telekomunikacyjnej usługi powszechnej. Dyrektywa 97/33/WE 
defi niowała usługę powszechną jako określony minimalny zestaw usług określonej jakości, które 
są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich położenia geografi cznego, w świetle 
konkretnych warunków krajowych, po przystępnej cenie. W dyrektywie 97/33/WE nie wymieniono 
jednak usług telekomunikacyjnych, które powinny wejść w skład usługi powszechnej. W tym zakresie 
w dyrektywie 97/33/WE ograniczono się do stwierdzenia, że w przypadku wprowadzenia nowych 
usług powinna zostać rozważona możliwość ich włączenia do usługi powszechnej. Jako przykład 
podano usługi sieci cyfrowej z integracją usług (Integrated services digital network, ISDN), które 
wówczas nie były dostępne dla wszystkich użytkowników, co jednak nie uniemożliwiało państwom 
członkowskim ich włączenia do usługi powszechnej.

Zakres regulacji określonych w dyrektywie 97/33/WE był ograniczony i w dużym stopniu 
pozostawiał państwom członkowskim swobodę określenia usług, które wchodzą w skład usługi 
powszechnej i zasad jej zapewnienia na rzecz użytkowników. Dopiero kolejna aktualnie obowią-
zująca dyrektywa – dyrektywa 2002/22/WE9 – wymusiła na państwach członkowskich większą 
spójność w odniesieniu do świadczenia usługi powszechnej. W toku prac nad pakietem dyrektyw 
telekomunikacyjnych z 2002 roku podkreślano, że nowe ramy regulacyjne powinny rozwiązać do-
tychczasowe problemy, w szczególności poprzez wyjaśnienie i uproszczenie istniejących ram oraz 
wprowadzenie łagodniejszego podejścia opartego na prawie konkurencji (Buigues, 2004, s. 10).

Fakt, iż w prawie unijnym regulacja dotycząca świadczenia usługi powszechnej została 
wprowadzona w drugiej połowie lat 90., nie oznacza, że w państwach europejskich, w tym także 
w państwach, które dopiero w przyszłości miały przystąpić do Unii Europejskiej, nie funkcjono-
wały przepisy dotyczące świadczenia usługi powszechnej. W poszczególnych państwach człon-
kowskich w latach 80. wprowadzenie usługi powszechnej było istotną częścią liberalizacji rynku 
(Eliassen i From, 2009, s. 239–248). Podkreślić należy, że w polskich przepisach pojęcie „usługi 
powszechnej” wykorzystane zostało bardzo wcześnie. Po raz pierwszy ustawodawca użył tego 
określenia już w ustawie 16 stycznia 1961 r. o łączności10. Zgodnie z powołanym aktem prawnym 
Państwowe Przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” nie mogło odmówić wykonania 
usług, którym Minister Łączności nadał charakter powszechności, jeżeli żądający wykonania usług 
spełnił warunki ustalone przez Ministra Łączności. Analogiczne rozwiązanie przewidywała ustawa 
o łączności z 1984 r.11, jak również ustawa o łączności z 1990 roku12. Powołane ustawy regulowały 

7 Rezolucja Rady z 7 lutego 1994 r. w sprawie zasad usługi powszechnej w sektorze telekomunikacyjnym (Council resolution on universal service 
principles in the telecommunications sector) (Dz. Urz. UE C 48 z 16.02.1994 r., s. 1–2).
8 Dyrektywa 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń w sektorze łączności elektronicznej 
w celu zapewnienia usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady dostępu do sieci otwartej (ONP) (Dz. Urz. UE L 199 
z 26.07.1997 r., s. 32–52).
9 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łącz-
ności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.04.2002 r., s. 51–77, polskie wydanie specjalne: 
rozdział 13, tom 29, s. 367–393 z późn. zm.).
10 Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o łączności (DzU 1961 Nr 8, poz. 48).
11 Ustawa z 15 listopada 1984 r. o łączności (DzU 1984 Nr 54, poz. 275).
12 Ustawa z 23 listopada 1990 r. o łączności (DzU 1990 Nr 86, poz. 504).
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świadczenie usług zarówno telekomunikacyjnych, jak i pocztowych. We wszystkich tych aktach 
prawnych ustawodawca wskazywał na charakter powszechny obu tych usług. 

W literaturze podnoszono, że powszechny charakter usług pocztowych i telekomunikacyjnych 
wynikał z ich masowości i przeznaczenia dla ogółu, tj. wszystkich potencjalnie zainteresowanych 
(Gospodarek, 1989, s. 116–117). Wskazywano, że obowiązek świadczenia usług powszechnych 
dla ogółu, z którym wiązał się zakaz odmowy ich wykonania, nie zależał od podmiotu żądają-
cego zawarcia umowy (Gospodarek, 1994, s. 36–37). W wyniku nowelizacji ustawy o łączności 
z 1990 r., która weszła w życie 1995 r.13, wprowadzono defi nicje pocztowych usług o charakterze 
powszechnym oraz usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. Przez usługi tele-
komunikacyjne o charakterze powszechnym rozumiano, co do zasady, usługi telekomunikacyjne 
polegające na zapewnianiu przekazu telefonicznego i telegrafi cznego w sieciach telekomunika-
cyjnych użytku publicznego.

Wspólna regulacja usług telekomunikacyjnych i pocztowych w jednym akcie prawnym stoso-
wana była do roku 2000. W tym roku weszła w życie ustawa – Prawo telekomunikacyjne14 i odtąd 
ta ustawa określała zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie Polski. Natomiast 
zakres przedmiotowy ustawy o łączności z 1990 r. został ograniczony do rynku pocztowego. 
W ustawie – Prawo telekomunikacyjne z 2000 roku ustalono, że usługami powszechnymi są 
usługi telefoniczne, z wyłączeniem usług dostępu do sieci, usługi faksowe oraz usługi transmisji 
danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów świadczone przez operatorów publicznych 
w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, wraz ze świadczeniami dodatkowymi15. 
Usługi powszechne miały być dostępne dla każdego użytkownika z zachowaniem wymaganej 
jakości i po przystępnej cenie, na obszarze całego kraju. W ustawie – Prawo telekomunikacyjne 
z 2000 roku przyjęto rozwiązanie, w ramach którego na każdym operatorze świadczącym usługi 
z zakresu usług powszechnych ciążyły ustawowe obowiązki dotyczące dostępności, jakości i za-
sad ustalania cen. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały w 2003 roku16. Polegały one na 
tym, iż obowiązek świadczenia usługi powszechnej ciążył wyłącznie na operatorze o znaczącej 
pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług telefonicznych w stacjonarnych publicznych sie-
ciach telefonicznych.

W Polsce ten model usługi powszechnej obowiązywał do 3 września 2004 r., tj. do dnia 
wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy – Prawo telekomunikacyjne17. Dodać jednak 
należy, że z przepisu przejściowego art. 221 ust. 4 tej ustawy wynikało, że do czasu wyłonie-
nia przedsiębiorców telekomunikacyjnych wyznaczonych do świadczenia usługi powszechnej, 
obowiązek świadczenia tej usługi miał wykonywać przedsiębiorca, który na podstawie dotych-
czasowych przepisów został uznany za operatora publicznego o znaczącej pozycji rynkowej 
w zakresie świadczenia usług telefonicznych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicz-
nych. Taki stan utrzymywał się do 8 maja 2006 r., tj. do dnia, w którym doręczona została decyzja 

13 Zmiany wprowadzone ustawą z 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw (DzU 1995 Nr 60, poz. 310).
14 Ustawa z 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU 2000 Nr 73, poz. 852).
15 Usługi dodatkowe obejmowały:
– udzielanie informacji o numerach abonentów, 
– udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
– dostarczanie, na pisemne żądanie abonenta, szczegółowego wykazu wykonanych mu usług telekomunikacyjnych.
16 Ustawa z 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 2003 Nr 113, poz. 1070).
17 Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU Nr 171, poz. 1800).
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wyznaczająca przedsiębiorcę do świadczenia usługi powszechnej na okres od 8 maja 2006 r. do 
8 maja 2011 roku18. Od 8 maja 2006 r. zasady świadczenia usługi powszechnej w całości określa 
ustawa – Prawo telekomunikacyjne, które obowiązuje obecnie.

Zwrócić trzeba uwagę, że od 9 maja 2011 r. w Polsce nie wyznaczono przedsiębiorcy obowią-
zanego do świadczenia usługi powszechnej. Oznacza to, że po wyznaczeniu przedsiębiorcy do 
świadczenia usługi powszechnej na okres od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 r. nie przeprowadzo-
no już postępowania w celu wyboru przedsiębiorcy wyznaczonego. Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej uznał, że nie ma potrzeby wyznaczana przedsiębiorcy do świadczenia usługi 
powszechnej, gdyż w szczególności ze względu na rozwój telefonii ruchomej zapewniany jest 
dostęp do podstawowych usług na terenie całej Polski oraz oferowany jest szeroki wybór ofert19. 
Oznacza to, że obecnie, pomimo obowiązywania w Polsce przepisów o usłudze powszechnej, 
w praktyce nie są one stosowane.

III. Regulacja usługi powszechnej w EKŁE

1. Zakres usługi powszechnej

Jak już wyjaśniono, EKŁE nie jest pierwszym unijnym aktem prawnym, który określa zasady 
świadczenia usługi powszechnej. Obecnie, obowiązująca jeszcze dyrektywa 2002/22/WE również 
zawiera przepisy dotyczące świadczenia usługi powszechnej. W dalszej części artykułu zostanie 
przedstawiona nowa regulacja określona w EKŁE dotycząca usługi powszechnej w zestawieniu 
z obecnie określoną w dyrektywie 2002/22/WE.

W literaturze podkreśla się, że koncepcja usługi powszechnej powinna ewoluować tak, aby 
odzwierciedlała postępy w technologii, rozwój rynku oraz zapotrzebowanie użytkowników (Piątek, 
2019, s. 6). Dlatego w EKŁE, w związku ze zmianami technologicznymi i zapotrzebowaniem na 
usługi, w porównaniu z dyrektywą 2002/22/WE zmienił się zakres usługi powszechnej. W dyrek-
tywie 2002/22/WE20 ustalono, że składnikami usługi powszechnej są: (1) zapewnienie dostępu 
stacjonarnego i świadczenia usług telefonicznych; (2) biuro numerów i spisy abonentów telefonicz-
nych; (3) publiczne automaty telefoniczne i inne punkty dostępowe telefonii głosowej; (4) środki 
dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych. EKŁE ogranicza usługę powszechną do dwóch 
składników. W skład usługi powszechnej zdefi niowanej w EKŁE wchodzą natomiast (1) usługa 
łączności głosowej oraz (2) usługa adekwatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Przez usługę łączności głosowej w EKŁE rozumie się publicznie dostępną usługę łączności 
elektronicznej dla inicjowania i odbierania, bezpośrednio lub pośrednio, połączeń krajowych lub 
krajowych i międzynarodowych za pośrednictwem numeru lub numerów istniejących w krajowym 
lub międzynarodowym planie numeracji. W motywie 14 EKŁE wyjaśniono, że w wyniku ewolucji 
technologicznej i rynkowej sieci przeszły na technologię protokołu internetowego (IP), a użyt-
kownicy końcowi mogą wybierać spośród konkurujących ze sobą dostawców usług głosowych. 
18 Dec. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 5 maja 2006 r., nr DRTD-WUD-6070-1/06(5).
19 Raport UKE z 30 kwietnia 2014 r. „Stan i ocena dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi po-
wszechnej”. Pozyskano z: https://www.uke.gov.pl/fi les/?id_plik=16253.
20 Po zmianach wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającą dyrekty-
wę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w spra-
wie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. UE L 337 
z 18.12.2009 r., s. 11–36).
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W dalszej części tego motywu wskazano, że termin „publicznie dostępne usługi telefoniczne” 
stosowany w dyrektywie 2002/22/WE był postrzegany jako odnoszący się do tradycyjnych usług 
telefonii analogowej i powinien on zostać zastąpiony bardziej aktualnym i neutralnym pod wzglę-
dem technologicznym terminem „usługa łączności głosowej”. Podkreślono, że należy oddzielić 
warunki świadczenia usług od samych elementów składających się na defi nicję usługi łączności 
głosowej. Oznacza to, że przestało mieć znaczenie czy usługa głosowa opiera się na technologii 
komutacji łączy, czy też komutacji pakietów. Cechą charakterystyczną usługi łączności głosowej 
jest jej dwukierunkowość, co pozwala obu stronom na wykonywanie połączeń.

EKŁE nie defi niuje natomiast precyzyjnie usługi adekwatnego szerokopasmowego dostępu do 
Internetu. EKŁE, poprzez odesłanie do rozporządzenia (UE) 2015/2120, defi niuje usługę dostępu 
do Internetu jako publicznie dostępną usługę łączności elektronicznej, która zapewnia dostęp do 
Internetu, a tym samym łączność z praktycznie wszystkimi zakończeniami sieci Internetu, bez 
względu na stosowaną technologię sieci i urządzenia końcowe. Natomiast usługa adekwatnego 
szerokopasmowego dostępu do Internetu została wyodrębniona w EKŁE z wykorzystaniem kry-
terium szybkości dostępu do Internetu, czy też przepustowości łącza. Kryterium przepustowości 
łącza nie jest jednak jednolite dla wszystkich państw członkowskich. Każde państwo członkowskie, 
w świetle uwarunkowań krajowych i minimalnej przepustowości łącza, z której korzysta większość 
konsumentów na terytorium tego państwa członkowskiego, powinno określić usługę adekwatne-
go szerokopasmowego dostępu do Internetu, aby zapewnić przepustowość łącza niezbędną do 
społecznego i ekonomicznego udziału w życiu społecznym.

Usługa adekwatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu musi być w stanie zapewnić 
przepustowość łącza niezbędną do korzystania co najmniej z minimalnego zestawu usług okre-
ślonego w załączniku V do EKŁE, tj. do: (1) poczty elektronicznej; (2) wyszukiwarki umożliwiającej 
wyszukiwanie i znajdywanie wszelkiego rodzaju informacji; (3) podstawowych internetowych na-
rzędzi na potrzeby szkolenia i kształcenia; (4) gazet lub wiadomości internetowych; (5) zakupów 
lub zamawiania towarów lub usług w Internecie; (6) poszukiwania pracy i narzędzi służących po-
szukiwaniu pracy; (7) sieci kontaktów zawodowych; (8) bankowości internetowej; (9) korzystania 
z usług administracji elektronicznej; (10) mediów społecznościowych i komunikatorów interneto-
wych; (11) połączeń głosowych i wideo w standardowej jakości.

Przy ustalaniu przepustowości łącza dla określenia usługi adekwatnego szerokopasmowego 
dostępu do Internetu państwa członkowskie powinny uwzględnić sprawozdanie BEREC21 dotyczące 
najlepszych praktyk. Takie sprawozdanie powinno powstać do 21 grudnia 2020 r., a jego celem 
jest przyczynienie się do spójnego stosowania przepisów o usłudze powszechnej. Sprawozdanie 
powinno zostać sporządzone po przeprowadzeniu konsultacji oraz w ścisłej współpracy z Komisją. 
Sprawozdanie powinno być regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać postęp technologiczny 
i zmiany wzorców korzystania z usług przez konsumentów. 

W EKŁE stwierdza się, że fundamentalnym wymogiem usługi powszechnej jest zapewnienie 
wszystkim konsumentom przystępnego cenowo dostępu do oferowanych usług adekwatnego 

21 Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 
z 18.12.2009 r., s. 1–10), a obecnie działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające roz-
porządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018 r., s. 1–35).
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dostępu do Internetu szerokopasmowego i usług łączności głosowej w stałej lokalizacji. W EKŁE za-
strzeżono jednak, że państwa członkowskie powinny mieć również możliwość zapewnienia przy-
stępności cenowej usług adekwatnego dostępu do Internetu szerokopasmowego i usług łączności 
głosowej innych niż usługi świadczone w stałej lokalizacji, oferowanych obywatelom będącym 
w ruchu, jeżeli uznają to za konieczne dla zapewnienia pełnego społecznego i ekonomicznego 
uczestnictwa tych konsumentów w życiu społecznym.

Ze względu na zmianę zakresu usługi powszechnej (zmianę składników usługi powszechnej), 
polski ustawodawca, implementując EKŁE, będzie musiał uchwalić nowe przepisy, które w ca-
łości będą regulować tę kwestię. W ramach nowej regulacji polski ustawodawca będzie musiał 
rozstrzygnąć czy przepustowość dla określenia usługi adekwatnego szerokopasmowego dostępu 
do Internetu będzie określona przepisach ustawowych lub wykonawczych, czy też ustalenie tej 
wartości będzie dokonywane w ramach odrębnej procedury przez krajowy organ regulacyjny lub 
inny organ. Ten ostatni mechanizm może zapewnić większą elastyczność, tj. szybsze dostoso-
wanie do potrzeb rynku i konsumentów. Jego stosowanie będzie się jednak wiązać z mniejszą 
przewidywalnością (większą niepewnością co do rozstrzygnięcia organu), co może mieć nega-
tywny wpływ na działalność dostawców usług.

2. Uprawnieni do korzystania z usługi powszechnej

Kolejną bardzo istotną zmianą wprowadzoną w EKŁE jest zakres podmiotów, którym należy 
zapewnić dostęp do usługi powszechnej. Dyrektywa 2002/22/WE nakładała na państwa człon-
kowskie obowiązek zapewnienia dostępności usług wchodzących w skład usługi powszechnej dla 
wszystkich użytkowników końcowych, po przystępnej cenie oraz o określonej jakości. Natomiast 
w EKŁE uprawnienia określonych podmiotów w zakresie korzystania z usługi powszechnej zależą 
od jej cechy. W zakresie wymogu dostępności usługi powszechnej EKŁE utrzymuje dotychczasowe 
podejście z dyrektywy 2002/22/WE. Oznacza to, że usługa powszechna powinna być dostępna 
dla ogółu użytkowników.

Inne rozwiązanie zastosowano w odniesieniu do przystępności cenowej. Ta cecha usługi 
powszechnej musi być zapewniania konsumentom. Ponadto, przystępność cenowa usługi po-
wszechnej powinna być zapewniana w szczególności na rzecz konsumentów o niskich dochodach 
lub szczególnych potrzebach społecznych, w tym osób starszych, użytkowników końcowych z nie-
pełnosprawnościami oraz konsumentów mieszkających na obszarach wiejskich lub odizolowanych 
geografi cznie. Państwa członkowskie mają jednak uprawnienie do tego, aby poszerzyć grupę 
podmiotów korzystających z przystępności cenowej usługi powszechnej o mikroprzedsiębiorstwa, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje non-profi t. W zakresie defi nicji mikroprzedsię-
biorcy, małego i średniego przedsiębiorstwa EŁKE odsyła do zalecenia Komisji 2003/361/WE22. 
Zgodnie z tym zaleceniem mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 
10 pracowników, którego wartość rocznego obrotu lub wartość bilansowa (zestawienie aktywów 
i pasywów fi rmy) jest niższa niż 2 mln EUR, małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudnia-
jące mniej niż 50 pracowników, którego wartość rocznego obrotu lub wartość bilansowa jest niż-
sza niż 10 mln EUR, a średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 

22 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące defi nicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 124 
z 20.05.2003, s. 36).
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pracowników, którego wartość rocznego obrotu jest niższa niż 50 mln EUR lub wartość bilansowa 
jest niższa niż 43 mln EUR. EKŁE nie defi niuje organizacji non-profi t i w tym zakresie odsyła do 
prawa krajowego. Kompetencja państw członkowskich do poszerzenia grupy podmiotów upraw-
nionych do korzystania z przystępności cenowej usługi powszechnej powoduje, że w warunkach 
krajowych może ona dotyczyć prawie wszystkich podmiotów, gdyż liczba podmiotów niemieszcząca 
się w grupie konsumentów, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz orga-
nizacji non-profi t nie jest duża. Przyjęte rozwiązanie oznacza, że w poszczególnych państwach 
członkowskich mogą zaistnieć istotne różnice w zakresie regulacji usługi powszechnej. Kluczowym 
czynnikiem mającym wpływ na ewentualne rozszerzenie przystępności cenowej usługi powszech-
nej na podmioty inne niż konsumenci będzie faktyczny poziom cen w danym państwie za usługi 
łączności głosowej oraz adekwatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

3. Podmioty obowiązane zapewnić usługę powszechną

Kolejną cechą częściowo odróżniającą usługę powszechną uregulowaną w dyrektywie 
2002/22/WE oraz EKŁE jest kryterium wykorzystane do ustalenia podmiotów obowiązanych do 
zapewnienia usługi powszechnej. W dyrektywie 2002/22/WE ustalono, iż do świadczenia usługi 
powszechnej (składnika usługi powszechnej) mogą zostać wyznaczone jedno lub więcej przed-
siębiorstw. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić procedurę wyznaczenia, jeżeli usługa 
powszechna nie może zostać zapewniona na warunkach rynkowych. Tylko na podmiotach wy-
znaczonych ciąży obowiązek świadczenia usługi powszechnej. W przypadku niewyznaczenia 
przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej, żaden z przedsiębiorców nie jest obowiązany 
do jej zapewniania.

Podobne rozwiązanie przewidziano w EKŁE dla ustalenia przedsiębiorstw obowiązanych 
do zapewnienia dostępności usługi powszechnej. Państwo członkowskie nie powinno podejmo-
wać ingerencji, jeżeli dostępność usługi powszechnej jest zapewniona w normalnych warunkach 
handlowych lub przy użyciu innych narzędzi polityki publicznej. Ta druga okoliczność dotyczy 
w szczególności zastosowania mechanizmów pomocy publicznej w ramach programów operacyj-
nych, tj. wsparcia budowy sieci telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków unijnych. Jeżeli 
jednak dostępność nie jest powszechnie zapewniana, państwo członkowskie może nałożyć odpo-
wiednie obowiązki świadczenia usługi powszechnej, aby uwzględnić wszystkie rozsądne wnioski 
użytkowników końcowych o dostęp do usługi powszechnej. Ustalenie czy zapewniana jest do-
stępność usługi powszechnej poprzedzone może zostać przeprowadzeniem analizy geografi cznej 
zasięgu sieci łączności elektronicznej, które są w stanie zapewnić szerokopasmową transmisję 
danych. W tym celu krajowy organ regulacyjny może również wykorzystać inne dostępne dowody. 
Jeżeli wyniki analizy wskazywać będą na konieczność ingerencji regulacyjnej w celu zapewnie-
nia dostępności usługi powszechnej, państwo członkowskie powinno wyznaczyć jedno przedsię-
biorstwo lub większą ich liczbę jako odpowiedzialne za zagwarantowanie usługi powszechnej. 
Wyznaczenie może dotyczyć całego terytorium kraju lub tylko części jego terytorium. Wyznaczając 
przedsiębiorstwa na części lub całości terytorium kraju, państwa członkowskie są obowiązane 
stosować mechanizmy, które są wydajne, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne. Ponadto 
stosowane mechanizmy nie mogą wykluczać z góry określonych przedsiębiorców z procesu 
wyznaczenia.
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Co do zasady, inne rozwiązanie niż w dyrektywie 2002/22/WE jest stosowane w EKŁE w od-
niesieniu do zapewnienia przystępności cenowej usługi powszechnej. Podobnie jak w przypadku 
zapewnienia dostępności usługi powszechnej, ingerencja państwa członkowskiego powinna mieć 
miejsce tylko wówczas, gdy w normalnych warunkach rynkowych przystępność cenowa nie jest 
zapewnienia. Jeżeli jednak organy krajowe dojdą do wniosku, że stosowane ceny detaliczne nie 
pozwalają na realizację wymogu przystępności cenowej, mogą przyjąć szczególne środki zmierza-
jące do zapewnienia jego realizacji. Przede wszystkim państwa członkowskie mogą zobowiązać 
podmioty świadczące usługi wchodzące w skład usługi powszechnej do stosowania specjalnych 
taryf lub pakietów. W tym celu państwa członkowskie mogą zobowiązać te podmioty do stosowania 
na całym terytorium jednolitych taryf, w tym uśredniania geografi cznego. Uprawnienie do ingerencji 
w poziom taryf i oferowane pakiety przez danego przedsiębiorcę nie jest uzależnione od wcześ-
niejszego wyznaczenia tego przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej. Oznacza to, że 
na podstawie EKŁE państwa członkowskie uzyskają uprawnienie do kształtowania taryf i pakie-
tów wszystkich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi wchodzące w skład usługi powszechnej. 

Jednak w wyjątkowych okolicznościach, szczególnie w przypadku gdy nałożenie obowiązków 
na wszystkich dostawców skutkowałoby nadmiernym obciążeniem administracyjnym lub fi nanso-
wym dla dostawców, państwo członkowskie może zdecydować o nałożeniu obowiązku oferowania 
specjalnych opcji taryfowych lub pakietów wyłącznie na wyznaczone przedsiębiorstwa. W takim 
przypadku mechanizm wyznaczenia powinien spełniać te same wymogi, które zostały w EKŁE 
przewidziane dla wyznaczenia przedsiębiorców obowiązanych do zapewnienia dostępności usługi 
powszechnej.

Implementacja rozwiązań przyjętych w EKŁE w zakresie podmiotów obowiązanych do za-
pewniania usługi powszechnej wymagać będzie od krajowego ustawodawcy wprowadzenia wielu 
rozwiązań. Po pierwsze, konieczne będzie wprowadzenie przepisów określających procedury 
dotyczące oceny czy na warunkach rynkowych zapewniana jest dostępność usługi powszechnej 
oraz jej przystępność cenowa. Po drugie, nowe przepisy powinny określać zasady wyznaczenia 
przedsiębiorców obowiązanych do zapewnienia dostępności usługi powszechnej oraz jej przy-
stępności cenowej. Dużym wyzwaniem dla ustawodawcy będzie uchwalenie przepisów doty-
czących kontroli taryf oraz mechanizmów interwencji przez krajowy organ regulacji w zakresie 
kształtowania wysokości taryf. Przepisy EKŁE są w tym zakresie bardzo ogólne, co oznacza, że 
krajowy prawodawca w dużej mierze będzie musiał samodzielnie określić stosowane mechanizmy. 
Kształtowanie cen, które obowiązany jest stosować przedsiębiorca, przy wykorzystaniu środków 
administracyjnoprawnych, stanowi najdalej idącą ingerencję w swobodę działalności gospodarczej. 
Oznacza to, że polski ustawodawca, implementując EKŁE, powinien wziąć pod uwagę dyrektywy 
wynikające z konieczności uwzględnienia zasady wolności gospodarczej. Niewątpliwie zasadę tę 
brał już pod uwagę prawodawca europejski, ustanawiając EKŁE, gdyż jak się podkreśla, organy 
unijne, ustanawiając akty prawa wtórnego (pochodnego), w tym również wydając dyrektywy re-
gulujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach infrastrukturalnych, muszą 
bezwzględnie respektować wolność gospodarczą i nie mogą jej w nadmierny sposób uszczuplać 
(Szydło, 2005. s. 184).

W związku z powyższym polski ustawodawca, uchwalając przepisy dotyczące kształtowana 
taryf, powinien uwzględnić przesłanki określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej, które muszą być spełnione, aby dopuszczalne było ograniczenie wolności gospo-
darczej. Po pierwsze, ograniczenia muszą być uzasadnione interesem publicznym23. Po drugie, 
muszą być one zgodne z zasadą proporcjonalności24. Zasada proporcjonalności oznacza także, że 
w celu realizacji określonych zamierzeń powinna być uwzględniana zasada minimalnej uciążliwości 
zastosowanych środków (Mik, 2002, s. 13). Po trzecie, ograniczenia wolności działalności gospo-
darczej nie mogą naruszać jej istoty25. Poza zasadami wynikającymi z traktatów unijnych, polski 
ustawodawca powinien uwzględnić również przepisy Konstytucji RP wyrażające zasadę wolności 
gospodarczej, tj. art. 20 i 22 Konstytucji RP. Zwrócić należy uwagę, że Trybunał Konstytucyjny, od-
nosząc się do możliwości ograniczenia praw wynikających z Konstytucji RP, stwierdził, że wymóg 
konieczności jest spełniony, jeżeli ustanowione ograniczenia są zgodne z zasadą proporcjonalno-
ści, to znaczy, że: 1) środki zastosowane przez prawodawcę muszą być w stanie doprowadzić do 
zamierzonych celów; 2) muszą być one niezbędne do ochrony interesu, z którym są powiązane 
oraz 3) ich efekty muszą pozostawać w proporcji do nakładanych ciężarów26.

Wydaje się, że powyższe wymogi prowadzą do wniosku, iż ustawodawca nie powinien 
pozostawiać nieograniczonej swobody krajowemu organowi regulacyjnemu w zakresie kontroli 
i kształtowania taryf. W ramach tego procesu uwzględnić należy nie tylko interes uprawnionych 
do korzystania z cechy usługi powszechnej jaką jest przystępność cenowa, lecz także interes do-
stawców usług telekomunikacyjnych. W tym zakresie bardzo ważna jest przewidywalność działań 
organów administracji. Z tego powodu przepisy ustawowe oraz wykonawcze powinny w możliwie 
szerokim zakresie określać kryteria oceny taryf oraz ewentualnego ustalania ich wysokości. 

4. Finansowanie usługi powszechnej

EKŁE nie wprowadził istotnych zmian w zakresie fi nansowania obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej. Nadal, podobnie jak w dyrektywie 2002/22/WE, przewidziane są dwa mechanizmy 
fi nansowania usługi powszechnej. Pierwszy mechanizm polega na kompensowaniu kosztów netto 
związanych ze świadczeniem usługi powszechnej przedsiębiorcy obowiązanemu do jej zapew-
nienia z funduszy publicznych. Drugą dopuszczalną metodą fi nansowania usługi powszechnej 
jest podział kosztów netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej pomiędzy dostawców sieci 
łączności elektronicznej i usług łączności elektronicznej. Państwa członkowskie mogą wykorzy-
stywać jeden z tych mechanizmów lub oba. W tym drugim przypadku usługa powszechna może 
być fi nansowana częściowo z funduszy publicznych i częściowo z zastosowaniem mechanizmu 
podziału kosztu netto. Finansowanie usługi powszechnej nadal będzie uzależnione od wystąpienia 
(i obliczenia) kosztu netto obowiązków świadczenia usługi powszechnej oraz ustalenia, że koszt 

23 M.in. wyr. TSUE z 14 maja 1974 r. w sprawie 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung przeciwko Komisji. ECLI:EU:C:1974:51; wyr. TSUE 
z 15 lutego 1996 r. w sprawie 63/93, Fintan Duff i inni przeciwko Minister for Agriculture and Food i Attorney General. ECLI:EU:C:1996:51; wyr. TSUE 
z 5 października 1994 r. w sprawie C-280/93, Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej. ECLI:EU:C:1994:367; wyr. TSUE 
z 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-200/96, Metronome Musik GmbH przeciwko Music Point Hokamp GmbH. ECLI:EU:C:1998:172.
24 M.in. wyr. TSUE z 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel. ECLI:EU:C:1970:114; wyr. TSUE z 7 lutego 1985 r. w sprawie 240/83, Procureur de la République przeciwko Association de défense 
des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU). ECLI:EU:C:1985:59; wyr. TSUE z 17 lipca 1997 r. w połączonych sprawach C-248/95 oraz C-249/95, SAM 
Schiffahrt GmbH i Heinz Stapf przeciwko Bundesrepublik Deutschland. ECLI:EU:C:1997:377.
25 M.in. wyr. TSUE z 14 maja 1974 r. w sprawie 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung przeciwko Komisji. ECLI:EU:C:1974:51; wyr. TSUE 
z 11 lipca 1989 r. w sprawie 265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt Gronau. ECLI:EU:C:1989:303; wyr. TSUE 
z 21 lutego 1991 r. w połączonych sprawach C-143/88 oraz C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG przeciwko Hauptzollamt Itzehoe i Zuckerfabrik 
Soest GmbH przeciwko Hauptzollamt Paderborn. ECLI:EU:C:1991:65; wyr. TSUE z 13 grudnia 1994 r. w sprawie C-306/93, SMW Winzersekt GmbH 
przeciwko Land Rheinland-Pfalz. ECLI:EU:C:1994:407.
26 Wyr. TK z 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt K 33/03; wyr. TK z 9 sierpnia 1998 r. sygn. akt K 28/97.
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netto stanowi nieuzasadnione obciążenie dla podmiotów świadczących te usługi. Rozwiązanie 
w EKŁE, przewidujące możliwość stosowania dwóch mechanizmów fi nansowania obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej, jest zaskakujące, gdyż na etapie prac nad EKŁE przyjmowa-
no inne założenia. Komisja Europejska, przedkładając projekt EKŁE, przewidywała, że jedynym 
dopuszczalnym źródłem fi nansowania usługi powszechnej będą fundusze publiczne27. Jednak 
w toku dalszych prac nad EKŁE w zakresie fi nansowania usługi powszechnej powrócono do roz-
wiązań z dyrektywy 2002/22/WE.

Brak zmian w unijnych rozwiązaniach nie oznacza, że państwa członkowskie, implementu-
jąc EKŁE, nie zmienią swojego podejścia do fi nansowania usługi powszechnej. Obecnie polskie 
przepisy przewidują fi nansowanie usługi powszechnej z zastosowaniem metody podziału kosztów 
netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej pomiędzy dostawców sieci łączności elektronicz-
nej i usług łączności elektronicznej. Dostawca bierze udział w fi nansowaniu usługi powszechnej 
proporcjonalnie do swojego udziału rynkowego, jeżeli jego przychód z działalności telekomuni-
kacyjnej przekracza 4 mln złotych. Nie można wykluczyć, że polski ustawodawca w granicach 
dopuszczalnych przez EKŁE zmieni to rozwiązanie i uzna, że usługa powszechna powinna być 
fi nansowana z funduszy publicznych lub z zastosowaniem obu dopuszczalnych metod, tj. w czę-
ści z zastosowaniem metody podziału kosztów i w części z funduszy publicznych. Zwrócić należy 
uwagę, że to drugie rozwiązanie jest stosowane przy fi nansowaniu usług powszechnych na rynku 
pocztowym.

5. Dotychczasowa usługa powszechna

Pomimo wprowadzenia w EKŁE bardzo istotnych zmian w regulacji usługi powszechnej, 
prawodawca europejski nie zdecydował się ostatecznie na całkowite zerwanie z modelem usługi 
powszechnej określonym w dyrektywie 2002/22/WE. W EKŁE ustalono, że państwo członkowskie 
może nadal zapewniać dostępność lub przystępność cenową innych usług niż usługa adekwat-
nego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usługi łączności głosowej w stałej lokalizacji, 
o ile rozwiązania w tym zakresie funkcjonowały w tym państwie członkowskim przed 20 grudnia 
2018 roku. Kontynuacja dotychczasowych rozwiązań będzie dopuszczalna, jeżeli zapotrzebowa-
nie na te usługi zostanie stwierdzone w świetle warunków krajowych. W dalszym ciągu będzie 
również dopuszczalne stosowanie mechanizmów wyznaczania przedsiębiorców do świadcze-
nia tych innych usług, z zastrzeżeniem, że te mechanizmy będą już spełniać wymogi określone 
w EKŁE. Usługi te będą mogły być również fi nansowane z zastosowaniem metod przewidzianych 
dla fi nansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Powyższe rozwiązanie nie ma znaczenia dla Polski. W Polsce wyznaczono przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego (Telekomunikację Polską S.A.) do świadczenia usługi powszechnej w okresie 
od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 roku28. Od tego czasu nie został wyznaczony przedsiębiorca 
do świadczenia usługi powszechnej. Prezes UKE uznał, że nie ma przesłanek do takiego wy-
znaczenia po przeprowadzeniu oceny dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej 

27 Uzasadnienie projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej Bruksela, z 12.10.2016 r. 
COM(2016) 590 fi nal. str. 20. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN.
28 Dec. Prezesa UKE z 5 maja 2006 r., nr DRTD-WUD-6070-1/06(5) oraz dec. Prezesa UKE z 7 listopada 2006 r., nr DRTD-WUD-1/06(29) zmieniona 
dec. Prezesa UKE z 29 stycznia 2007 r., nr DRTD-WUD-6070-1/06(43).
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usług wchodzących w skład usługi powszechnej29. W konsekwencji, ze względu na to, że przed 
20 grudnia 2018 r. w Polsce nie były stosowane (nie funkcjonowały) rozwiązania dotyczące usłu-
gi powszechnej, polski ustawodawca nie będzie uprawniony do utrzymania w mocy, na przykład 
w formie przepisów przejściowych, dotychczasowych przepisów dotyczących zakresu usługi 
powszechnej. 

IV. Podsumowanie
Zmiany wprowadzone przez EKŁE w zakresie regulacji dotyczącej usługi powszechnej wynikają 

z potrzeby dostosowania przepisów do zmian rynkowych. W motywach EKŁE zwrócono uwagę, że 
koncepcja usługi powszechnej winna ewoluować tak, aby odzwierciedlała postępy w technologii, 
rozwój rynku oraz zmiany w zapotrzebowaniu użytkowników. Podkreślić należy, że od momentu 
przyjęcia dyrektywy 2002/22/WE, tj. przez okres 16 lat (EKŁE przyjęto w grudniu 2018 r.) nastąpił 
bardzo istotny rozwój technologiczny na rynku telekomunikacyjnym. Zmniejszyła się rola usług 
świadczonych w sieciach stacjonarnych (usług w stałej lokalizacji). Powszechny stał się natomiast 
dostęp do telefonii ruchomej. Bardzo istotny stał się dostęp do Internetu.

Z tego powodu, niektóre usługi zostały całkowicie lub w przeważającej mierze wyparte z rynku. 
Obecnie takie usługi, jak usługi publicznych automatów telefonicznych oraz biura numerów czy 
spisy abonentów telefonicznych, które wchodziły w skład usługi powszechnej określonej w dy-
rektywie 2002/22/WE, nie mają już istotnego znaczenia rynkowego. Kluczową, obok łączności 
głosowej, stała się usługa dostępu do sieci szerokopasmowej transmisji danych. Zapewnienie 
powszechnego dostępu do tej usługi jest istotnym elementem polityki unijnej oraz poszczegól-
nych państw członkowskich. W tym celu podejmowane są działania na poziomie unijnym30 i kra-
jowym31. Do takich działań należy między innymi wsparcie inwestycji w sieci szerokopasmowe 
z wykorzystaniem środków publicznych32. Obok tych działań istotne okazać się może stosowanie 
regulacji dotyczących usługi powszechnej, która ma na celu, m.in. zapewnienie dostępu do usługi 
adekwatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu, tj. do usług szerokopasmowego trans-
misji danych o minimalnej funkcjonalnej przepustowości, na rzecz wszystkich użytkowników i po 
przystępnych cenach dla konsumentów 

Wdrożenie nowych przepisów z EKŁE do polskiego porządku prawnego może spowodować, 
że w praktyce w Polsce ponownie będą stosowane regulacje dotyczące usługi powszechnej. 
Jednak zakres ich stosowania może być ograniczony lub szeroki. Rodzaj interwencji zależny będzie 
od oceny dokonywanej przez krajowy organ regulacyjny, tj. przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Dotyczyć będzie ona rzeczywistej dostępności usług wchodzących w skład na 
nowo zdefi niowanej usługi powszechnej oraz poziomu cen za te usługi. Polski ustawodawca, 
29 Raport Prezesa UKE z 30 kwietnia 2014 r. „Stan i ocena dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi 
powszechnej”. Pozyskano z: https://archiwum.uke.gov.pl/raport-o-usludze-powszechnej-13336. Raport Prezesa UKE z lutego 2019 r. „Stan i ocena do-
stępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej”. Pozyskano z: https://bip.uke.gov.pl/download/
gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/33/628/1/raport_uso.
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów reali-
zacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. Urz . UE L 155 z 23.05.2014, s. 1–14).
31 W Polsce m.in. ustawa o wspieraniu rozwoju  usług i s ieci  telekomunik a cyjnych (DzU 201 7, poz. 2062 z późn. zm.).
32 Komunikat Komisji. Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmo-
wych (Dz. Urz. UE C 25 z 26.01.2013 r., s. 1–26) wraz Komunikatem Komisji zmieniającym komunikaty Komisji dotyczące Wytycznych UE w sprawie 
stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej 
na lata 2014–2020, pomocy państwa przeznaczonej na fi lmy i inne utwory audiowizualne, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promo-
wania inwestycji w zakresie fi nansowania ryzyka oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych 
(Dz. Urz. UE C 198 z 27.06.2014 r., s. 30–34).
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uchwalając krajowe przepisy dotyczące usługi powszechnej, powinien skorzystać z dotychczaso-
wych kilkuletnich doświadczeń w stosowaniu obecnych przepisów. Może to pozwolić na przyjęcie 
bardziej efektywnych rozwiązań, w szczególności w zakresie procedur dotyczących fi nansowania 
obowiązku świadczenia usługi powszechnej, które na podstawie obecnych regulacji są bardzo 
długotrwałe33.
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na ochronę danych osobowych

i prywatności użytkowników usług OTT-1 
(usług łączności interpersonalnej)
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III. Status prawny usług OTT-1 po wejściu w życie EKŁE
IV. Stosowanie się przepisów dyrektywy o e-Prywatności do usług łączności interpersonalnej
V. Ochrona danych osobowych i prywatności w sektorze łączności elektronicznej – odrębność 

reżimów prawnych
VI. Konsekwencje prawne stosowania przepisów dyrektywy o e-Prywatności do usług łączności 

interpersonalnej
VII. Podsumowanie

Streszczenie
Wejście w życie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej ma ogromne znaczenie dla 
ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top (OTT), określanych również jako „usługi 
świadczone ponad siecią”, które kwalifi kują się jako usługi łączności interpersonalnej (art. 2 pkt 5). 
Przykładem takich usług są m.in. komunikatory i poczta internetowa. Ograniczenia przewidziane 
w art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE („dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej”) mają 
bezpośrednie zastosowanie do dostawców tych usług. W konsekwencji w większości przypadków 
przetwarzanie informacji zawartych w łączności elektronicznej i powiązanych metadanych wygene-
rowanych w trakcie świadczenia usług OTT-1 wymaga zgody użytkownika. Jedyne wyjątki mogą 
być prawnie dozwolone zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej.

Słowa kluczowe: usługa Over-the-Top; OTT, usługa interpersonalna; Europejski kodeks łączno-
ści elektronicznej, e-Prywatność.

JEL: K24 

* Adwokat; starszy wspólnik Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11.12.2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja 
przekształcona; Dz. Urz. UE 2018 L 321 s. 36 z dnia 17.12.2018) (dalej: EKŁE).
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I. Wstęp
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój tzw. usług Over-the-Top (OTT), określanych 

również jako „usługi świadczone ponad siecią”. Takie określenie oddaje ich istotę, cechą wyróż-
niającą ten rodzaj usług jest bowiem okoliczność ich dostarczania nie przez dostawcę dostępu 
do Internetu (Internet Access Provider, ASP), do którego użytkownik jest podłączony, ale przez 
podmiot trzeci – dostawcę usług OTT. W doktrynie dokonuje się w związku z tym rozróżnienia na 
warstwę transportową, za którą odpowiedzialny jest przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz na 
warstwę aplikacyjną, którą obsługują inne podmioty (Żyrek, 2019, s. 46. i wskazana tam literatura). 

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European Regulators 
in Electronic Communications, BEREC) określa usługi OTT jako treści – usługi lub aplikacje – 
udostępniane użytkownikowi końcowemu za pośrednictwem publicznego Internetu2. Defi nicja 
ta odwołuje się do sposobu ich świadczenia, bez określania ich statusu prawnego. W tym kon-
tekście BEREC zauważa, że okoliczność dostarczania usług OTT poprzez sieć niezależnego 
dostawcy dostępu do Internetu nie wyklucza „samo przez się” możliwości ich kwalifi kowania jako 
usług łączności elektronicznej, rozumianych w dotychczasowym stanie prawnym jako kontrola 
przekazywania sygnałów telekomunikacyjnych. Z tych względów, przeprowadzony został ich po-
dział na: a) usługi OTT-O, które zaliczane są do usług łączności elektronicznej; b) usługi OTT-1, 
które nie mają formalnie takiego charakteru, ale są lub mogą być dla nich substytucyjne oraz c) 
usługi OTT-2, które nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii, tzn. ani nie stanowią usług łącz-
ności elektronicznej, ani nie mają charakteru do nich równoważnego3. Przykładem usługi OTT-O 
jest telefonia internetowa (Voice over IP, VOiP). Do usług OTT-1 zalicza się z kolei komunikatory 
internetowe (Instant Messenger) oraz usługi poczty internetowej, w tym dostępne przez aplika-
cje internetowe wykorzystujące przeglądarki internetowe w roli tzw. klienta poczty elektronicznej 
(Webmail). Usługi OTT-2 obejmują natomiast swoim zakresem platformy aukcji elektronicznych, 
serwisy społecznościowe, jak również różnego rodzaju usługi internetowe związane z wyszuki-
waniem (search engines) i dostarczaniem treści (np. serwisy online). 

Z punktu widzenia rynku usług łączności elektronicznej szczególną uwagę zwraca bardzo 
dynamiczny rozwój usług OTT-1, który doprowadził do fundamentalnej zmiany wykorzystywanych 
przez użytkowników sposobów komunikacji na odległość. Wiąże się z tym istotny spadek popu-
larności tradycyjnych środków komunikacji elektronicznej, takich jak SMS i MMS na rzecz usług 
równoważnych, tj. telefonii internetowej (Voice over IP, VoIP), usług przekazywania wiadomości 
(komunikatory internetowe – instant messaging apps) czy poczty elektronicznej (webmail)4. O skali 
tych zmian świadczą najnowsze badania rynkowe, zgodnie z którymi około 80% ankietowanych 
posiada na swoim smartfonie komunikator online, a wśród nich największą rolę w codziennej 
komunikacji odgrywają Facebook Messenger (86,4%), WhatsApp (43,9%), Skype (23,0%) 
i Twitter (19,3%)5.

Powyższe zmiany doprowadziły do postrzegania przez regulatorów powyższych usług jako 
funkcjonalnych „odpowiedników” tradycyjnych usług łączności elektronicznej. W sposób naturalny 
2  BEREC, Report on OTT Services, BoR (16) 35, styczeń 2016, s. 14.
3 Ibidem, s. 17. 
4 Ofcom. (2019). Communications Market Report 2019. Pozyskano z: https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2019.
5 S erwerSMS.pl. (2019). Komunikacja SMS w Polsce EDYCJA 6 Raport z badania konsumenckiego. Pozyskano z: https://serwersms.pl/badanie
2019/, s. 23.
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zrodziło to pytanie, czy – i w jakim zakresie – powinny stosować się do nich przepisy właściwe 
dla łączności elektronicznej. Problematyka ta zostanie przedstawiona w niniejszym artykule, ze 
szczególnym uwzględnieniem obowiązków dostawców OTT w zakresie ochrony danych osobo-
wych i prywatności użytkowników tych usług.

II. Status prawny usług OTT przed wejściem w życie EKŁE
W okresie przed wejściem w życie EKŁE istotne wątpliwości budziła kwalifi kacja prawna 

usług OTT-1, w szczególności czy mieszczą się one w dotychczasowej defi nicji usługi łączności 
elektronicznej zawartej w art. 2 c) dyrektywy ramowej6. Zgodnie z nią, „usługa łączności elek-
tronicznej” oznacza „usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem, polegającą całkowicie 
lub częściowo (w głównej mierze) na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicz-
nej, w tym usługi telekomunikacyjne i usługi transmisyjne świadczone poprzez sieci nadawcze”. 
Organy regulacyjne poszczególnych państw Unii Europejskiej analizowały pod tym kątem między 
innymi usługi telefonii internetowej oraz poczty elektronicznej. Powstałe w tym zakresie spory 
między regulatorami a dostawcami usług OTT doprowadziły do wydania – w trybie odpowiedzi na 
zapytania prejudycjalne sądów krajowych – dwóch istotnych orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (dalej: TSUE Trybunał), w sprawach SkypeOut7 oraz Gmail8. 

Mimo że powyższe wyroki dotyczyły dwóch różnych rodzajowo usług, wspólny dla ich oceny 
prawnej był, przyjęty przez TSUE i istotny z uwagi na sposób świadczenia usług OTT-1, punkt 
wyjścia dla ich dalszej kwalifi kacji. Trybunał stwierdził bowiem, że aby dana usługa mieściła się 
w zakresie pojęcia „usługi łączności elektronicznej”, powinna obejmować przesyłanie sygnału, 
przy czym okoliczność, że przekaz ten następuje za pomocą infrastruktury, która nie należy do 
podmiotu świadczącego tę usługę, nie ma znaczenia dla klasyfi kacji tej usługi, gdyż decydujące 
jest, że usługodawca jest odpowiedzialny wobec końcowych odbiorców za świadczenie usługi, 
której są abonentami9. 

W przypadku usługi SkypeOut, której istota polegała na dostarczeniu funkcji pozwalającej 
na skorzystanie z usługi VOiP (Voice over IP, VoIP) w sposób umożliwiający użytkownikowi na-
wiązanie poprzez jego terminal połączenia z numerem stacjonarnym lub komórkowym krajowego 
planu numeracji z wykorzystaniem PSTN (Public Switched Telephone Network) jednego z państw 
członkowskich, TSUE uznał, że spełnia ona cechy „usługi łączności elektronicznej”. Jak wynika 
z uzasadnienia wyroku, przesądziły o tym dwie okoliczności10. Po pierwsze, element pobierania 
wynagrodzenia przez wydawcę, a co za tym idzie odpowiedzialność wobec abonentów, którzy 
za nią zapłacili, a po drugie, okoliczność zawarcia przez niego porozumień z dostawcami usług 
telekomunikacyjnych, którzy w ich wykonaniu dokonywali przekazywania sygnałów”. Odnośnie 
do tego drugiego elementu, TSUE podkreślił, że istotne jest, że przekazywanie połączeń głoso-

 6 Dy rektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elek-
tronicznej (dyrektywa ramowa; Dz. Urz. UE 2002 L 108, s. 33 z dnia 24.04.2002).
 7 Wyr. TSUE z 5.06.2019 w sprawie C-142/18, Skype Communications Sàrl przeciwko Institut belge des services postaux et des télécommunications 
(Dz. Urz. UE 2019 C 263/13).
 8 Wyr. TSUE z 13.06.2019 r. w sprawie C-193/18, Google LLC przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Dz. Urz. UE 2019 C 263/14).
 9 Wyr . C-142/18, Skype, pkt 29.
10 Wyr. C-142/18, Skype, pkt 49.
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wych nie mogłoby by mieć miejsca bez zawarcia umów między spółką Skype Communications 
a dostawcami usług telekomunikacyjnych11. 

Odmienne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie Gmail. Trybunał uznał w nim, że Google nie 
jest dostawcą usługi łączności elektronicznej, mimo że „bezsporne jest, że dokonuje on przeka-
zywania sygnałów, w szczególności Spółka Google w ramach świadczenia usługi przesyłania 
wiadomości dokonuje, za pośrednictwem swoich serwerów pocztowych, wprowadzenia do ot-
wartego Internetu i odebrania w nim pakietów danych dotyczących wiadomości elektronicznych 
odpowiednio wysyłanych i otrzymanych przez posiadaczy konta poczty elektronicznej Google”12. 
TSUE uznał, że „usługa ta nie polega całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów w sie-
ciach łączności elektronicznej”13. Kluczowe jest również, że odpowiedzialność wobec nadawców 
i odbiorców poczty elektronicznej, za przesyłanie sygnałów niezbędnych do funkcjonowania tej 
usługi ponoszą dostawcy dostępu do Internetu nadawców i odbiorców, a także, w stosownych 
przypadkach, „operatorzy różnych sieci tworzących otwarty Internet”14.

W podsumowaniu tez zawartych w powyższych orzeczeniach należy stwierdzić, że w ich 
świetle większość dostawców usług OTT-1 nie powinna być – w dotychczasowym stanie praw-
nym – uznana za dostawców usług łączności elektronicznej w rozumieniu dyrektywy ramowej 
2002/21/WE, nie odpowiadają oni bowiem przeważanie za transport sygnałów w sieci, a ich rola 
sprowadza się co najwyżej do inicjowania sygnału, który następnie jest przekazywany w Internecie 
przez inne podmioty (Żyrek, 2019, s. 49).

III. Status prawny usług OTT-1 po wejściu w życie EKŁE
Skoncentrowanie się w dotychczasowym ujęciu usługi łączności elektronicznej na elemen-

tach technicznych („usługa polegająca głównie na przesyle sygnałów”), a nie ich funkcjonalnym 
aspekcie sprawiało, że ochrony właściwej dla sieci łączności elektronicznej pozbawieni byli użyt-
kownicy szeregu istotnych usług komunikacyjnych (np. komunikatorów internetowych czy poczty 
elektronicznej). Z tych względów, w trakcie prac and EKŁE postanowiono dokonać odpowiedniej 
korekty pojęcia „usługi łączności elektronicznej”. Chociaż „przekazywanie sygnałów” pozostaje 
nadal istotnym elementem określania usług tego rodzaju, to równocześnie defi nicja ta objąć miała 
również dostawców usług umożliwiających interaktywną komunikację, ale nie wykonujących sa-
modzielnie „przekazu sygnałów”. Celem dokonania tego zabiegu legislacyjnego było włączenie 
w zakres stosowania EKŁE tych usług OTT-1, które – w warstwie aplikacyjnej – służą różnym 
sposobom komunikowania się użytkowników (usługobiorców). Bez znaczenia jest przy tym, że to 
inny podmiot odpowiada za przekazywanie sygnałów w warstwie transportowej.

Z powyższych przyczyn w EKŁE wprowadzono zmiany do defi nicji usługi łączności elek-
tronicznej poprzez dodanie nowej kategorii usługi łączności interpersonalnej, rozumianej jako 
„usługa zazwyczaj świadczona za wynagrodzeniem, która umożliwia bezpośrednią interperso-
nalną i interaktywną wymianę informacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej między 
skończoną liczbą osób, w ramach której osoby inicjujące połączenie lub uczestniczące w nim 

11 Wyr. C-142/18, Skype, pkt 34. 
12 Wyr. C-193/18, Google, pkt 34.
13 Wyr.  C-193/18, Google, pkt 35.
14 Wyr. C-193/18, Google, pkt 36.
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decydują o jego odbiorcy lub odbiorcach, natomiast nie obejmuje ona usług, które umożliwiają 
interpersonalną i interaktywną komunikację wyłącznie jako podrzędną funkcję dodatkową, która 
jest nieodłącznie związana z inną usługą”15.

Dodatkowe wskazówki interpretacyjne odnośnie do rozumienia pojęcia „usługi łączności in-
terpersonalnej” zostały zawarte w motywie nr 17 EKŁE. 

Po pierwsze, podkreślono, że usługi te obejmują tylko łączność między skończoną, tzn. nie 
potencjalnie nieograniczoną, liczbą osób fi zycznych, którą określa osoba wysyłająca komunikat.

Po drugie, usługa ta powinna umożliwiać odbiorcy informacji odpowiedź (element interaktyw-
ności). Usługi, które nie spełniają powyższych wymogów, takie jak linearne usługi medialne, wideo 
na żądanie, strony internetowe, sieci internetowe, serwisy społecznościowe, blogi lub wymiana 
informacji między urządzeniami, nie powinny być uznawane za usługi łączności interpersonalnej.

Po trzecie, wyjaśniono również, że wyjątkowo usługi nie należy uznać za usługę łączności 
interpersonalnej, jeżeli narzędzie do komunikacji interpersonalnej i interaktywnej stanowi wyłącz-
nie nieznaczny dodatek do innej usługi oraz z obiektywnych przyczyn technicznych nie może być 
użytkowane bez tej usługi głównej, a jego integracja z usługą nie służy obejściu zasad.

W podsumowaniu powyższych uwag i odwołując się do przyjętego w raporcie BEREC podziału 
usług over-the-top, należy stwierdzić, że przepisy EKŁE stosują się do kategorii usług określanych 
umownie jako OTT-0 oraz OTT-1. Oznacza to, że „ekosystemem” regulacji dotyczących łączności 
elektronicznej objęte zostały kluczowe, jeśli chodzi o dzisiejszą komunikację między użytkowni-
kami w Internecie, usługi komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej (np. Facebook, 
Messenger, WhatsApp, Skype, FaceTime, Signal, Telegram, Gmail).

IV. Stosowanie się przepisów dyrektywy o e-Prywatności do usług 
łączności interpersonalnej 

Poszerzenie pojęcia „usługi łączności elektronicznej” i objęcie jej zakresem również usług 
interpersonalnych mają także istotny wpływ na zwiększenie ochrony prywatności użytkowników 
tych ostatnich usług. W dotychczasowym stanie prawnym, chronieni byli oni bowiem jedynie prze-
pisami o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim RODO16. Na obowiązujące do tej 
pory ramy regulacyjne dla sieci i usług łączności elektronicznej łączności elektronicznej składało 
się pięć dyrektyw: 2002/19/WE17, 2002/20/WE18, 2002/21/WE19, 2002/22/WE20 oraz 2002/58/
WE21. Cztery pierwsze z nich zostały przekształcone, w celu uproszczenia ich obecnej struktury 
i zwiększenia sprawności regulacyjnej, w dyrektywę EKŁE. Pozostawienie dyrektywy 2002/58/

15 Zob. art. 2 pkt 5 EKŁE.
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE 2016 L 19.1 z dnia 4.05.2016); dalej: RODO lub rozporządzenie.
17 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towa-
rzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. UE 2002 L 108.7 z dnia 24.02.2002).
18 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektro-
nicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. UE 2002 L 108.21 z dnia 24.02.2002).
19 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elek-
tronicznej (dyrektywa ramowa; Dz. Urz. UE 2002 L 108.33 z dnia 24.04.2002).
20 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 7.03.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. UE 2002 L 108.51 z dnia 24.04.2002).
21 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.07.2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz. Urz. UE 2002 L 201.37 z dnia 31.07.2002); dalej: dyrektywa 
2002/58/WE lub dyrektywa o e-Prywatności.
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WE (dalej: dyrektywa o e-Prywatności) poza regulacją EKŁE nie oznacza jednak braku jej wpływu 
na przepisy o ochronie prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Zgodnie bowiem z art. 2 
dyrektywy 2002/58/WE do zawartych w niej regulacji stosuje się defi nicje z dyrektywy ramowej 
2002/21/WE. Z kolei, z treści art.125 EKŁE wynika, że dotychczasowe odesłania do uchylonych 
z dniem 20 grudnia 2020 r. dyrektyw (w tym dyrektywy 2002/21/WE), zawarte w innych aktach praw-
nych (a więc również i w dyrektywie 2002/58/WE), należy odczytywać jako odesłania do dyrektywy 
o EKŁE. Wynika więc z tego jednoznacznie, że defi nicje ujęte w EKŁE będą miały bezpośrednie 
zastosowanie do regulacji dyrektywy 2002/58/WE. Poszerzenie zakresu przedmiotowego usługi 
łączności elektronicznej w ramach EKŁE automatycznie więc wpłynęło na zakres stosowania dy-
rektywy 2002/58/WE. W konsekwencji, obowiązki wynikające z dyrektywy o e-Prywatności będą 
miały więc również zastosowanie do dostawców usług OTT-1.

V. Ochrona danych osobowych i prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej – odrębność reżimów prawnych

Przed przystąpieniem do określenia skutków prawnych rozszerzenia zakresu przedmiotowego 
stosowania EKŁE warto jeszcze określić wzajemne relacje dwóch, niezależnych reżimów ochrony 
prawnych, tj. ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności. Ich odrębność uwidoczniona 
została zarówno na poziomie pierwotnego, jak i wtórnego prawa europejskiego.

W artykule 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej22 zagwarantowano podstawowe 
prawo każdej osoby do poszanowania jej życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania 
się. Poufność komunikacji elektronicznej jest jednym z kluczowych aspektów tego prawa. Poufność 
ta zapewnia, że informacji przekazywanych między stronami i zewnętrznych elementów takiej ko-
munikacji, w tym danych dotyczących czasu wysłania informacji, miejsca nadania i adresata, nie 
ujawnia się żadnej innej osobie poza stronami zaangażowanymi w dany akt komunikacji, chyba 
że wyrażą one na to zgodę lub znajdzie zastosowanie inna przesłanka określona w przepisach 
ustawowych. Zasada ta powinna obowiązywać w stosunku do obecnych i przyszłych środków 
komunikacji elektronicznej. 

Z kolei, zgodnie z art.8 Kart Praw Podstawowych Unii Europejskiej każdej osoba fi zyczna 
ma prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem, dane osobowe muszą być 
przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uza-
sadnionej podstawie przewidzianej ustawą (ust. 2). Każdy też ma prawo dostępu do zebranych 
danych, które go dotyczą i prawo do dokonania ich sprostowania (ust. 2). Przestrzeganie powyż-
szych zasad podlega kontroli niezależnego organu (ust. 3).

W celu zapewnienia pełnego poszanowania praw określonych w art. 7 i 8 KPP, przyjęto odpo-
wiednie regulacje zaliczane do prawa wtórnego Unii Europejskiej. W przypadku danych osobowych 
ochronę zapewniają przepisy RODO, które obowiązują od 25 maja 2018 roku. Ochronę poufno-
ści komunikacji elektronicznej wprowadzono z kolei w wielokrotnie już wymienianej w niniejszym 
artykule dyrektywie 2002/58/WE, zmienionej częściowo dyrektywą 2009/136/WE23. 

22 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30.03.2010 r. (Dz. Urz. UE C 83 z 30 III 2010 r., s. 389); dalej: KPP.
23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z 25.11.2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej 
i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. Urz. L 337 z 18.12.2009 r., s. 11). Przepisy te zostały 
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W motywie 15 EKŁE wyraźnie podkreślono stosowanie się przepisów RODO również w sek-
torze usług łączności elektronicznej („Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług 
łączności elektronicznej czy to w ramach wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, powinno być 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady”). Warto w związku 
z tym poczynić dwie uwagi o charakterze ogólnym.

Po pierwsze, w niektórych sytuacjach objętych przepisami o e-Prywatności, przepisy RODO 
nie znajdą zastosowania. Będzie tak w szczególności w sytuacji przetwarzania danych o osobach 
prawnych, które – inaczej niż jest to w przypadku RODO – chronione są również w dyrektywie 
2002/58/WE24. Podobne będzie w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku ze 
świadczeniem usług łączności elektronicznej w sieciach niepublicznych. Nie są one bowiem objęte 
przepisami dyrektywy o e-Prywatności (np. informacje przesyłane w wewnętrznych (niepublicz-
nych) sieciach korporacyjnych).25

Po drugie, w przypadku, gdy właściwe będą przepisy zarówno RODO, jak i sektorowe (np. prze-
twarzanie informacji o adresach IP)26 zastosowanie znajdzie art.1 pkt 2 dyrektywy 2002/58/WE, 
zgodnie z którym przepisy te „dookreślają i uzupełniają dyrektywę 95/46/WE (zastąpioną następnie 
RODO – przypis autor) zgodnie z celami przedstawionymi w ust. 1”. Dookreślenie to należy rozumieć 
w ten sposób, że przepisy sektorowe mają charakter lex specialis względem przepisów RODO jako 
norm legi generali. Warto w związku z tym zwrócić uwagę na przyjętą w dniu 12 marca 2019 r. opinię 
nr 5/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie wzajemnej zależności między dyrektywą 
o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w zakresie właściwości, zadań 
i uprawnień organów ochrony danych27. Jak w niej wskazano, dyrektywa o prywatności i łączno-
ści elektronicznej „dookreśla” postanowienia RODO, stanowiąc w stosunku do rozporządzenia lex 
specialis, co oznacza, że w sprawach regulowanych dyrektywą o e-Prywatności należy stosować 
zasadę pierwszeństwa stosowania tej dyrektywy przed RODO28. Przykładowo, jeżeli podstawy praw-
ne przetwarzania danych są wyraźnie objęte dyrektywą 2002/58/WE, to dostawcy usług łączności 
elektronicznych muszą oprzeć się na szczególnych podstawach określonych w tej dyrektywie, a nie 
wynikających z RODO. W wielu przypadkach oznacza to brak możliwości powołania się na przesłan-
kę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 pkt f) RODO). Przepisy sektorowe często bowiem 
ograniczają – w stosunku do RODO – możliwość posługiwania się podstawami prawnymi przetwa-
rzania danych określonymi w rozporządzeniu (np. konieczność uzyskania zgody na przetwarzanie 
danych o ruchu). Charakter RODO jako lex generali w stosunku do prawa telekomunikacyjnego 
przesądza jednak o stosowaniu przepisów rozporządzenia w zakresie, w którym przepisy sektorowe 
(dyrektywy 2002/58/WE) nie regulują danego rodzaju obowiązków (np. w zakresie realizacji praw 
podmiotów danych, których katalog określono w art.15–20 RODO). Stanowi o tym wyraźnie zdanie 
pierwsze motywu 173 preambuły RODO – „Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 

transponowane do polskiego systemu prawnego w dwóch (sektorowych) aktach prawnych – w przepisach prawa telekomunikacyjnego, a także ustawie 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
24 Zob. art. 1 ust. 2 dyrektywy 2002/58/WE.
25 Zob. art. 3 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, zgodnie z którym „[…] dyrektywę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w związku z dostarcza-
niem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej w publicznych sieciach łączności”.
26 Z jednej strony, zawarte w nich informacje uznane zostały w RODO za dane osobowe (art. 4, motyw nr 30 preambuły RODO), a z drugiej zaś – 
podlegają one – jako tzw. dane o ruchu – szczególnym zasadom przetwarzania określonym w przepisach sektorowych (art. 6 dyrektywy 2002/58/WE).
27 Opinia EROD 5/2019 w sprawie wzajemnej zależności między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w za-
kresie właściwości, zadań i uprawnień organów ochrony danych przyjęta 12 marca 2019 r., dalej: opinia EROD nr 5/2019.
28 Opinia EROD 5/2019, s.13 i n.



8282 Xawery Konarski            Wpływ Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej na ochronę danych osobowych i prywatności…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.9.6

do wszystkich tych kwestii dotyczących ochrony podstawowych praw i wolności w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych, które nie podlegają szczególnym obowiązkom mającym ten sam 
cel i określonym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE, w tym obowiązkom 
nałożonym na administratora oraz prawom osób fi zycznych”. 

W kontekście wzajemnego oddziaływania przepisów RODO oraz przepisów sektorowych 
warto jeszcze przytoczyć treść art. 95 RODO, zgodnie z którym „[…] rozporządzenie nie nakła-
da dodatkowych obowiązków na osoby fi zyczne ani prawne co do przetwarzania w związku ze 
świadczeniem ogólnodostępnych usług łączności elektronicznej w publicznych sieciach łączności 
w Unii w sprawach, w których podmioty te podlegają szczegółowym obowiązkom mającym ten 
sam cel określonym w dyrektywie 2002/58/WE”. Celem ustanowienia tego przepisu jest uniknię-
cie ponoszenia niepotrzebnych kosztów przez administratorów danych, będących równocześnie 
dostawcami usług łączności elektronicznej. Przytoczonym w związku z tym w opinii nr 5/2019 
przykładem jest obowiązek powiadomienia o naruszeniu ochrony danych ustanowiony zarówno 
w przepisach RODO, jak i w przepisach sektorowych dyrektywy 2002/58/WE. Europejska Rada 
Ochrony Danych postuluję w związku z tym, aby dostawcy usług elektronicznych, którzy dokonali 
zgłoszenia na podstawie przepisów podstawie przepisów sektorowych, nie musieli go wykonywać 
również na podstawie przepisów RODO (art.33)29.

VI. Konsekwencje prawne stosowania przepisów dyrektywy 
o e-Prywatności do usług łączności interpersonalnej

Dla ochrony prywatności użytkowników usług łączności interpersonalnej stosowanie się po-
stanowień dyrektywy 2002/58/WE będzie miało znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia 
regulacji zawartych w art.5, 6 i 9 dyrektywy30.

Zgodnie z art. 5 zakazane jest słuchanie, nagrywanie, przechowywanie lub innego rodzaju 
przejęcie lub nadzór nad komunikatami i związanymi z nimi danymi o ruchu przez osoby inne niż 
użytkownicy, bez zgody zainteresowanych. Wyjątki od tego zakazu ustanowione mogą być tylko 
na zasadach określonych w dyrektywie o e-Prywatności. 

Istotą powyższego zakazu jest objęcie nim wszystkich danych łączności elektronicznej, ro-
zumianych zarówno jako treści przekazywanych lub wymienianych komunikatów, jak i informacje 
„wygenerowane” w związku z tymi przekazami (metadata). Co więcej, zakaz ten dotyczy zarówno 
działań podejmowanych bezpośrednio przez człowieka, jak i automatycznych procesów wykony-
wanych przez maszyny. 

W świetle art. 5 dyrektywy 2002/58/WE zakazane jest więc np. skanowanie treści wiadomości 
elektronicznych czy związanych z nimi metadanych dla celów innych niż wymiana tych wiadomości. 
Z niedozwolonym korzystaniem z danych mamy również do czynienia w sytuacji, gdy osoba trzecia 
monitoruje, bez zgody zainteresowanych, różnego rodzaju interakcje pomiędzy użytkownikami.

Wejście w życie powyższych zakazów będzie miało istotne znaczenie dla tych dostawców 
usług OTT-1, którzy swój model przychodowy opierają na reklamie i w związku z tym za pomocą 
danych łączności elektronicznej tworzą różnego rodzaju profi le użytkowników. Przykładem są 

29 Opinia EROD nr 5/2019, s. 15. 
30 Przepisy te transponowane zostały do polskiego porządku prawnego w art. 159, art. 166 oraz art. ….. ustawy – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. DzU 
2018, poz. 1954). 
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usługi poczty internetowej, które wykorzystują skanowanie poczty elektronicznej w celu wyświet-
lania spersonalizowanych lub ukierunkowanych reklam. Po wejściu w życie przepisów EKŁE 
takie działanie będzie zakazane, o ile dostawca nie uzyska uprzedniej zgody zainteresowanych 
użytkowników.

W art. 6 i 9 dyrektywy o e-Prywatności uregulowano z kolei sposób korzystania z danych 
o ruchu i lokalizacji. Dane o ruchu obejmują między innymi informacje o czasie połączenia tele-
fonicznego, wysłania wiadomości e-mail, nadawcy i odbiorcy tych wiadomości etc. Zasadą jest, 
że dane te muszą zostać usunięte lub uczynione anonimowymi, chyba że jest to konieczne do 
celów rozliczeniowych (i to tylko na okres, w którym rozliczenie może być kwestionowane)31. 
Wyjątkowo, dostawca usług łączności elektronicznej może przetwarzać dane o ruchu w zakre-
sie i przez czas niezbędny do celów wprowadzania na rynek usług łączności elektronicznej lub 
świadczenia usług tworzących tzw. wartość dodaną, jeżeli abonent lub użytkownik, których dane 
dotyczą, wyraził na to zgodę. 

Podobna regulacja przyjęta została w przypadku danych o lokalizacji, „wygenerowanych” 
w innym kontekście niż w związku z dostarczaniem usług łączności elektronicznej. Zasadą jest, że 
dane te mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy są anonimowe lub – za zgodą użytkowników 
lub abonentów – w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia usługi tworzącej wartość 
dodaną (art. 9 ust.1 dyrektywy 2002/58/WE).

Powyższe ograniczenia, ustanowione w art. 6 i 9 dyrektywy o e- Prywatności będą miały 
istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia działalności przez dostawców usług łączności in-
terpersonalnej. Przykładowo, informacje na temat lokalizacji geografi cznej użytkowników komu-
nikatorów internetowych nie tylko wskazują na to, gdzie oni się znajdują, ale przede wszystkim 
tworzą obraz tego, w jaki sposób  spędzają swój wolny czas. Tworzy to możliwość budowania 
dokładnych profi li potencjalnych klientów. Na gruncie EKŁE, działalność taka możliwa jest tylko 
za zgodą użytkownika i tylko w okresie i zakresie niezbędnym do świadczenia usługi tworzącej 
wartość dodaną32.

VII. Podsumowanie
Dynamika rozwoju rynku usług OTT, w tym przede wszystkim usług komunikacyjnych okre-

ślanych jako OTT-1, stała się powodem, dla którego regulatorzy podjęli próby ich analizy pod 
kątem spełnienia przesłanek usługi łączności elektronicznej. W dotychczasowym stanie praw-
nym, wyniki tej analizy dawały, w większości przypadków, wynik negatywny. Stan ten zmieni się 
jednak po wejściu w życie przepisów EKŁE, w których jednoznacznie przesądzono o uznaniu 
usług interpersonalnych za jedną z postaci usług łączności elektronicznej. Konsekwencją zmiany 
stanu prawnego będzie między innymi zwiększenie ochrony prywatności użytkowników tych usług 
z uwagi na stosowanie się przepisów dyrektywy 2002/58/WE. Należy w związku z tym podkreślić, 
że ochrona ta będzie niezależna od gwarancji przewidzianych w przepisach RODO. W zakresie 
nieuregulowanym przepisami dyrektywy 2002/58/WE do przetwarzania danych osobowych w związ-
ku ze świadczeniem usług interpersonalnych zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia.

31 Zob. art.6 ust.2 dyrektywy 2002/58/WE.
32 W kontekście zgód, o których mowa w art. 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, warto podkreślić, że zgoda taka powinna zostać udzielona zgodnie z wy-
mogami określonymi w art. 4 pkt 11 RODO.
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Sprawozdanie z konferencji 
pn. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – 

implementacja w prawie polskim”, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.

W dniu 24 czerwca 2019 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła 
się konferencja pn. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie pol-
skim”, zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) dzia-
łające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) działające na Wydziale Prawa, 
Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Program konferencji przewidywał dwie 
sesje i dyskusję panelową.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, dyrektor CARS, oraz prof. dr hab. 
Stanisław Piątek, zastępca dyrektora CARS. T. Skoczny powitał uczestników konferencji w imieniu 
dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast S. Piątek przedstawił 
podstawowy cel konferencji, jakim była odpowiedź na pytanie, czy w związku z implementacją 
dyrektywy – Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE), bardzo rozbudowanego 
i napisanego skomplikowanym językiem, należy w Polsce znowelizować istniejącą ustawę z 16 
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne1 (dalej: prawo telekomunikacyjne) czy raczej przygoto-
wać zupełnie nowy akt prawny. 

Moderatorem pierwszej sesji był Adam Jasser, zastępca dyrektora CARS.
Jako pierwsza wystąpiła dr hab. Ewa Galewska z CBKE, prezentując zagadnienie współfi -

nansowania infrastruktury telekomunikacyjnej z perspektywy regulacji rynku. Nowa infrastruktura, 
zwłaszcza w postaci sieci o bardzo dużej przepustowości, jest niezbędna do stworzenia w Unii 
Europejskiej jednolitego rynku cyfrowego. Dotychczasowe doświadczenia w Europie pokazały, że 
infrastruktura rozwija się lepiej tam, gdzie postawiono na wspinanie się operatorów po drabinie 
inwestycyjnej, czyli w Hiszpanii, Francji i Portugalii, nie zaś na zapewnienie mocno regulowanego 
dostępu do sieci operatora zasiedziałego, jak w Niemczech. Istnieją dwa modele współinwestycji. 
Model regulowany zakłada istotny wpływ krajowego organu regulacyjnego na zawierane porozu-
mienia między inwestorami, natomiast model komercyjny jest dużo bardziej elastyczny, choć nie 
wyklucza ingerencji regulatora w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości na rynku objętym współ-
inwestycjami. Oba modele w praktyce działają dość dobrze, choć raczej premiują dużych graczy 
i sprzyjają konsolidacji rynku. Dotychczasowe ramy regulacyjne nie zabraniały współinwestycji, 
jednak dopiero w EKŁE unormowano je wprost. Celowo ich nie zdefi niowano, by można było 
w praktyce traktować je szeroko. Stosowanie umów o współinwestycjach powinno być zawsze 
brane pod uwagę przez organy regulacyjne przy podejmowaniu decyzji czy dany rynek wyma-
ga regulacji – regulację można wycofać ze względu na współinwestycje, ale też można zacząć 
1 T.j. DzU 2018, poz. 1954, ze zm.
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regulować rynek, gdy współinwestycje stały się problematyczne. Przepisy o współinwestycjach 
mogą doprowadzić do powstawania oligopoli i osłabienia regulacji bazującej na kryterium znaczą-
cej pozycji rynkowej. Prelegentka zakończyła swoje wystąpienie stwierdzeniem, że unormowanie 
współinwestycji w EKŁE oznacza deregulację opartą na bardzo słabych gwarancjach ochrony 
konkurencji i korzyści dla użytkowników końcowych.

Jako drugi wystąpił prof. dr hab. Sławomir Dudzik, prezentując zasady gospodarowania wid-
mem radiowym w świetle EKŁE. Zauważył, że EKŁE scala akty prawne składające się na dotych-
czasowe ramy regulacyjne, dodając też nowe przepisy. EKŁE przekształcając i zmieniając obecny 
stan prawny nie zrywa związków z dotychczasowymi dyrektywami. Unormowanie gospodarowania 
widmem w EKŁE wiąże się z celem stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. 
Polityka dotycząca widma zmierza do harmonizacji, promowania efektywnego wykorzystania 
widma, zapewnienia stabilnych warunków inwestowania oraz szybkiego uruchomienia sieci 5G. 
Harmonizację ma zapewnić Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego, który co prawda nie ma sil-
nych kompetencji decyzyjnych, ale poprzez przygotowywane sprawozdania i opinie może wpływać 
nie władczo na gospodarowanie widmem w państwach członkowskich. EKŁE nie dokonuje istot-
nych zmian dotyczących gospodarowania widmem. Pozostaje ono dobrem krajowym, a przychody 
z przyznawania uprawnień do korzystania z niego pozostają przychodami budżetów krajowych. 
Kompetencje organów unijnych są ograniczone do koordynacji. Jedynym stanowczym uprawnie-
niem jest decyzja Komisji rozstrzygająca spory pomiędzy państwami dotyczące wykorzystania 
widma. Efektywnemu wykorzystaniu widma będzie służyło nowe rozwiązanie – współużytkowanie 
widma, konieczne przy nowoczesnych rozwiązaniach, takich jak łączność pomiędzy autonomicz-
nymi samochodami. Pozytywny wpływ na stabilność inwestycji będzie miało wydłużenie termi-
nów, na które przyznaje się uprawnienia do korzystania z widma. Celu szybkiego uruchomienia 
sieci 5G w Polsce nie uda się zrealizować na skutek problemów koordynacji z Rosją. Kończąc 
wystąpienie, prelegent stwierdził, że ze względu na ewolucyjny, a nie rewolucyjny charakter EKŁE 
w zakresie gospodarowania widmem radiowym nie wydaje się konieczne przygotowanie nowej 
ustawy. Można ewentualnie jak najszybciej znowelizować prawo telekomunikacyjne, równolegle 
prowadząc prace nad zupełnie nowym aktem prawnym, do przyjęcia w przyszłości.

Jako trzeci wystąpił r. pr. Jakub Woźny, przedstawiając kategoryzację usług łączności elek-
tronicznej. Na gruncie EKŁE nie zmieniła się istota usług łączności elektronicznej, które nadal 
mają te same, wspólne cechy – są to usługi o samodzielnym charakterze, podlegające osobnej 
sprzedaży, świadczone zazwyczaj za wynagrodzeniem (nie tylko pieniężnym) i polegające na 
przekazywaniu sygnałów (co polega na trosce o to, by sygnał dotarł do celu). EKŁE wyróżnia trzy 
rodzaje usług łączności elektronicznej: usługę dostępu do Internetu (przy czym usługa nie ofero-
wana publicznie, a także tzw. usługa specjalistyczna należą nie do tej kategorii, lecz do tzw. innych 
usług); usługi łączności interpersonalnej (obejmują standardowe usługi głosowe, ale także VoIP, 
czaty internetowe, pocztę elektroniczną; nie obejmują co do zasady serwisów społecznościowych, 
komunikatorów w grach i stron internetowych); wreszcie tzw. inne usługi (np. usługi na potrzeby 
nadawania, usługi łączności maszyna–maszyna). Zdaniem prelegenta zmiany kategoryzacji usług 
łączności elektronicznej w EKŁE nie są rewolucyjne, choć bez wątpienia trzeba będzie w Polsce 
unormować kwestie zupełnie nowe, np. związane z łącznością maszyna–maszyna oraz usługami 
over-the-top.
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Jako czwarty i ostatni w pierwszej sesji wystąpił r. pr. Wojciech Krupa, opisując kierunek re-
gulacji rynku łączności elektronicznej. Historię regulacji telekomunikacji w Unii Europejskiej pre-
legent podzielił na cztery etapy, zastrzegając zarazem, że żaden z nich – poza pierwszym – nie 
został w pełni zamknięty. Etap pierwszy, liberalizacji, zapoczątkowany w latach 80., znalazł wyraz 
głównie w licznych dyrektywach z lat 90. Dążono wówczas do przejścia od rynku operatorów na-
rodowych do rynku konkurencyjnego, poprzez zniesienie praw wyłącznych i specjalnych i zapew-
nienie interoperacyjności nowych sieci z sieciami operatorów zasiedziałych. Etap drugi, rozwoju 
konkurencji, rozpoczął się wraz z wejściem w życie pakietu dyrektyw z 2002 roku. Uwzględniono 
zmiany na rynku, w tym konwergencję usług. Przyjęto paradygmat konkurencji jako motywu 
napędowego korzyści dla użytkowników końcowych. Wprowadzono analizy rynku i stosowanie 
regulacji ex ante, rozwiązujących zidentyfi kowane problemy rozwoju konkurencji. Zmierzano do 
nakładania obowiązków tylko na podmioty posiadające znaczącą pozycję na rynku, czyli z regu-
ły na historycznych operatorów zasiedziałych. Zainteresowano się też uproszczeniem systemu 
zezwoleń oraz zarządzaniem widmem. Etap trzeci, budowy jednolitego rynku, zapoczątkowano 
przeglądem ram regulacyjnych w 2009 roku. Zauważono, że konkurencja się rozwija, ale pomiędzy 
państwami istnieją istotne różnice dotyczące podejścia do regulacji rynków. Silniejsze uprawnienia 
Komisji i utworzenie BEREC, zapewniającego współpracę regulatorów, miały służyć stworzeniu 
jednolitego rynku. Pojawił się paradygmat inwestycji w sieci nowej generacji, wyrażający się 
uwzględnianiem ryzyka inwestycji przy podejmowaniu rozstrzygnięć regulacyjnych. Wzmocniono 
też ochronę konsumentów, zapewniając więcej przejrzystości. Wraz z uchwaleniem dyrektywy 
w sprawie redukcji kosztów w 2014 r. rozpoczął się etap czwarty skoncentrowany na promowaniu 
inwestycji. Dąży się do objęcia jednolitymi normami prawnymi wszystkich substytutów tradycyj-
nych usług komunikacyjnych. Kładzie się nacisk na realizację celów inwestycyjnych, co zdaniem 
Komisji jest uzasadnione, ponieważ rynki są na tyle dojrzałe i konkurencyjne, że trzeba przejść 
do etapu inwestycji w bardzo szybkie sieci. Aktualny paradygmat to zwiększenie korzyści konsu-
mentów poprzez budowę superszybkich sieci. Promowanie konkurencji schodzi na dalszy plan.

Moderatorem drugiej sesji był dr hab. Maciej Bernatt, sekretarz naukowy CARS.
Jako pierwszy wystąpił dr Artur Salbert, przedstawiając prawa użytkowników końcowych 

i usługę powszechną. Zwrócił uwagę, że w EKŁE zdecydowano się na ochronę konsumentów, 
a nie wszystkich użytkowników końcowych, ale wydaje się, że państwa członkowskie mogą według 
własnego uznania unormować relacje między dostawcami usług łączności elektronicznej a użyt-
kownikami końcowymi niebędącymi konsumentami. Wymogi informacyjne, do tej pory dotyczące 
konsumentów, rozszerzono w EKŁE także na przedsiębiorców, do średnich włącznie, co będzie 
wymagało zmian w prawie krajowym. Nowym rozwiązaniem jest podsumowanie warunków umowy, 
stanowiące jej integralną część, a odpowiadające formularzowi, który przygotuje Komisja. Może 
to oznaczać ograniczenie swobody dostawców usług. EKŁE ustanawia obowiązek stworzenia 
narzędzia pozwalającego monitorować i kontrolować wykorzystanie usług. Obligatoryjne staje się 
też zapewnienie dostępu do przynajmniej jednego bezpłatnego narzędzia służącego porównaniu 
i ocenie usług, w tym ich jakości i cen. Prelegent wspomniał też o automatycznym przedłużaniu 
umów zawartych na czas określony, możliwym skróceniu maksymalnego czasu obowiązywania 
umów, przekazywaniu użytkownikom końcowym informacji o najlepszych taryfach co najmniej raz 
roku, braku uprawnienia do rozwiązania umowy w razie jej modyfi kacji poprzez obniżenie ceny, 
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zmianie dostawcy usługi dostępu do Internetu analogicznej do obecnego przeniesienia numeru, 
a także o ofertach pakietowych. Komentując unormowanie usługi powszechnej w EKŁE, prelegent 
zwrócił uwagę, że zmienia się katalog usług nią objętych – obecnie są to usługi głosowe oraz 
adekwatny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zapewnić 
przystępność cenową usługi powszechnej, jednak wyłącznie konsumentom, nie zaś wszystkim 
użytkownikom. Obowiązek zapewnienia dostępności usługi będzie ciążył tylko na przedsiębiorcy 
wyznaczonym. Nie zmienia się model fi nansowania.

Jako drugi wystąpił dr Andrzej Nałęcz, opisując budowę sieci o bardzo dużej przepustowości, 
czyli sieci składających się z elementów światłowodowych, doprowadzonych do punktu dystrybu-
cji w miejscu świadczenia usługi. Dopuszczalne są też inne technologie niż światłowodowa, o ile 
zapewniają analogiczne warunki jakościowe. Celem wynikającym z EKŁE jest zapewnienie moż-
liwości dostępu do usług świadczonych z wykorzystaniem takich sieci wszystkim gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej. Cel ten ma w istocie charakter polityczny, 
a jego obiektywne podstawy kwestionuje się w literaturze ekonomicznej, wskazując m.in. na nie-
wielki popyt na bardzo szybkie usługi dostępu do Internetu, uzasadniony brakiem w przewidy-
walnej perspektywie czasowej zawartości internetowej wymagającej korzystania z usług o aż tak 
wysokiej jakości. Inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości wiążą się z wysokim ryzykiem. 
EKŁE przewiduje rozwiązania, które mogą je obniżyć. W szczególności chodzi o promowanie 
współinwestycji i stosowanie mechanizmów zachęcających przedsiębiorców do przystępowania 
do nich na możliwie wczesnym etapie. Udział we współinwestycji powinien opłacać się bardziej 
niż żądanie dostępu do zrealizowanej sieci. Budujący sieci o bardzo dużej przepustowości mogą 
liczyć na zwolnienie z części obowiązków regulacyjnych zarówno symetrycznych, jak i asyme-
trycznych, co powinno zachęcić ich do inwestowania. Transpozycja EKŁE w tym zakresie nie 
wymaga stworzenia nowej ustawy. Prelegent zaproponował konkretne zmiany w istniejącym pra-
wie telekomunikacyjnym. Wreszcie wskazał, że procedowany obecnie w Sejmie rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dokonujący 
w niewielkim stopniu transpozycji EKŁE do prawa polskiego, budzi wątpliwości z punktu widze-
nia właściwego podejścia do przejrzystości i niedyskryminacji w zakresie budowy infrastruktury, 
a także znoszenia niepewności co do działań krajowego organu regulacyjnego.

Jako trzeci wystąpił dr Mateusz Chołodecki z UAM w Poznaniu, opisując krajowy organ regu-
lacyjny i jego współpracę z organami Unii Europejskiej. Prelegent krótko przedstawił unormowanie 
krajowego organu regulacyjnego w dotychczasowych ramach regulacyjnych, by następnie przejść 
do opisu stanu wynikającego z EKŁE. Nie ma istotnych zmian w zakresie prawa ustrojowego 
i współdziałania z organami europejskimi. Wzmocniono niezależność organu poprzez unormo-
wanie jego powoływania i odwoływania, a także położenie nacisku na posiadanie odpowiednich 
zasobów technicznych, fi nansowych (w tym oddzielnego, autonomicznie wykonywanego budżetu) 
i ludzkich. Nowością jest kompetencja BEREC do wydania opinii dotyczącej rozstrzygnięcia spo-
ru transgranicznego przez krajowe organy. W zakresie postępowania konsolidacyjnego niewiele 
się zmienia, choć Komisja zyskała kompetencję do nałożenia obowiązku wycofania planowanych 
środków regulacyjnych dotyczących dostępu do okablowania lub współinwestycji. Nowością jest 
postępowanie harmonizacyjne. Podsumowując prelegent zauważył, że poprzez zwiększenie jej 
kompetencji Komisja stała się swoistym super-regulatorem, a choć krajowe organy regulacyjne 
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mają być niezależne, to nie w relacjach z Komisją. Wydaje się, że Unia Europejska zmierza do 
tworzenia rynków ponadnarodowych oraz paneuropejskiego organu regulacyjnego.

Jako czwarty w drugiej sesji wystąpił adw. Xawery Konarski, mówiąc o relacji między EKŁE 
a przepisami o e-prywatności oraz RODO. Zwrócił uwagę przede wszystkim na skomplikowanie 
systemu prawnego w tym zakresie, wynikające ze wzajemnych odesłań pomiędzy poszczególnymi 
aktami prawnymi. EKŁE w istotnym stopniu wpłynie na ochronę prywatności poprzez unormowa-
nie usług interpersonalnych. Projektowane obecnie rozporządzenie o e-prywatności docelowo 
uchyli dotychczasową dyrektywę i będzie regulacją sektorową w stosunku do RODO. Istotne 
są rozbieżności pomiędzy rozumieniem elementów składowych usługi interpersonalnej między 
EKŁE a przepisami o e-prywatności, dotyczące zwłaszcza tzw. podrzędnych usług dodatkowych, 
np. modułów komunikacyjnych w aplikacjach randkowych. Po wejściu w życie rozporządzenia ogra-
niczona zostanie możliwość, obecnie nadużywana, wykorzystania danych o ruchu lub lokalizacji 
użytkownika. Nie bez znaczenia jest też fakt, że EKŁE zawiera własną defi nicję bezpieczeństwa 
sieci i usług, odmienną niż w innych przepisach.

Uczestnikami dyskusji panelowej byli: Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Cyfryzacji; Iwona Różyk-Rozbicka, dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej; Jolanta Tropaczyńska, dyrektor Biura Prawnego Orange Polska S.A.; Dariusz 
Trzeciak, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji; prof. dr hab. 
Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego; oraz r. pr. Tadeusz Piątek, przedstawiciel kancelarii 
prawnej DZP. W roli moderatora wystąpił prof. dr hab. Stanisław Piątek. Zachęcił uczestników 
panelu do oceny celowości przygotowania nowej ustawy i nowelizacji prawa telekomunikacyj-
nego. Jedną z możliwości jest połączenie zakresu unormowania kilku obecnych ustaw, w tym 
prawa telekomunikacyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
w nowy kodeks. Rozważenia wymaga, jak pracować nad projektem oraz jak go konsultować. 
Należy zidentyfi kować kwestie szczególnie kontrowersyjne. Problematyczne może okazać się 
uwzględnienie w krajowym systemie prawnym systemu zaleceń i innych dokumentów, które na 
podstawie EKŁE wyda Komisja.

W. Buk zwróciła uwagę, że ewentualny projekt zupełnie nowej ustawy musiałby przejść całą 
ścieżkę legislacyjną, co wiązałoby się z ryzykiem wprowadzenia na etapie konsultacji między-
resortowych i na etapie sejmowym nieprzewidzianych zmian, w tym znoszących znane od lat 
rozwiązania. Nie należy łączyć ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
z prawem telekomunikacyjnym, wdrożeniu EKŁE będzie zaś służyła głównie nowelizacja drugiej 
z tych ustaw.

I. Różyk-Rozbicka wyraziła przekonanie, że nie ma pewności czy już dziś trzeba podejmo-
wać decyzję o tworzeniu nowej ustawy lub nowelizacji starej. Sposób postępowania powinien 
wyklarować się podczas prac nad implementacją EKŁE. Pozostały czas jest zbyt krótki by napi-
sać zupełnie nową ustawę, z uwzględnieniem także potrzebnego vacatio legis. Jeśli godzimy się 
jednak na opóźnienie terminu nowelizacji, można wówczas rozważać czy pisać nową ustawę. 
Realne jest jednak ryzyko, które wskazała W. Buk. Najgorzej by było, gdyby implementowano 
EKŁE poprzez proste kopiowanie jego przepisów do prawa polskiego, a jest taka pokusa, ponie-
waż trudno połączyć skomplikowaną terminologię EKŁE z krajowym dorobkiem prawnym, na co 
wskazują doświadczenia krajów, które już zajęły się implementacją.
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J. Tropaczyńska stwierdziła, że z punktu widzenia przedsiębiorców działających na rynku 
lepsza jest nowelizacja istniejących przepisów. Istotne, by w procesie legislacyjnym uwzględnić 
opinię przedsiębiorców, którzy będą musieli działać zgodnie z nowym prawem. Harmonogram 
procesu legislacyjnego trzeba tak ustalić, by strona rządowa rzeczywiście miała możliwość au-
tentycznego uwzględnienia opinii przedsiębiorców. Dyskutantka zauważyła też, że im większe 
przedsiębiorstwo, tym większy trud wdrożenia nowych przepisów. Przedsiębiorcy potrzebują tyle 
czasu na wdrożenie przepisów, ile strona państwowa potrzebuje na ich uchwalenie.

Zdaniem D. Trzeciaka raczej trzeba pozostać przy nowelizacji starej ustawy. Procedowanie 
ewentualnej nowej ustawy jako kodeksu jest problematyczne pod względem legislacyjnym.

M. Rogalski zasygnalizował na wstępie kontrowersyjny charakter swojej wypowiedzi. 
Zaproponował stworzenie zupełnie nowej, rewolucyjnej ustawy, będącej wyrazem pełnej kon-
wergencji mediów elektronicznych, znoszącej rozczłonkowanie systemu prawnego i biorącej pod 
uwagę nowoczesne zjawiska, takie jak sztuczna inteligencja. Ważne jest opracowanie założeń 
nowej ustawy, zmierzających do odpowiedzi na pytanie czy chcemy zmieniać istniejący porządek, 
czy budować porządek zupełnie nowy.

T. Piątek zaproponował opracowanie nowej ustawy, prawa łączności elektronicznej. Wskazał, 
że nie należy bać się skali przedsięwzięcia, bo przecież z prawem telekomunikacyjnym 2004 r. 
sobie poradzono, choć z przekroczeniem terminów. Nowa ustawa może nie będzie doskonała, ale 
przy stanowczym podejściu prowadzących proces legislacyjny do kwestii kontrowersyjnych uda 
się ją stworzyć. Trzeba mieć przekonanie co do celów i zadań spełnianych przez nową regulację. 
Zasadne jest zlecenie opracowania założeń ustawy podmiotowi zewnętrznemu, niezaangażowa-
nemu własnymi interesami w opisywaną materię.

Na koniec konferencji odbyła się krótka dyskusja otwarta. Wojciech Hałka pozytywnie ocenił 
pomysł przygotowania założeń ustawy przez podmiot zewnętrzny. M. Chołodecki zauważył, że 
dyrektywa EKŁE w istocie podobna jest do rozporządzenia, a wiele jej przepisów wymusza im-
plementację polegającą na prostym przeniesieniu przepisów EKŁE do prawa krajowego. Można 
jednak próbować dać wyraz w polskiej ustawie krajowym priorytetom. Nawiązując do tej wypo-
wiedzi, E. Galewska stwierdziła, że EKŁE nie umożliwia osiągnięcia wszystkich celów, na których 
nam zależy. T. Skoczny opowiedział się za pomysłem stworzenia nowej ustawy, a zwłaszcza 
w wariancie prawa łączności elektronicznej według koncepcji T. Piątka. Za bardzo dobrą uznał 
także ideę opracowania założeń ustawy przez podmiot zewnętrzny, nawet gdyby chodziło tylko 
o nowelizację prawa telekomunikacyjnego.

Konferencję zamknął prof. Stanisław Piątek, dziękując uczestnikom, prelegentom i dyskutantom.

Andrzej Nałęcz
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ANalecz@wz.uw.edu.pl



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

91

Chronologiczny wykaz najważniejszych aktów prawnych 
Unii Europejskiej 

dotyczących rynku telekomunikacyjnego
(łączności elektronicznej)

• 1987 Towards A Dynamic European Economy, Green Paper on the Development of a Common 
Market for Telecommunications Service and Equipment, 30.06.1987, COM (1987) 290 fi nal.

• 1987 Dyrektywa Rady 87/372/EEC z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, 
które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneu-
ropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (OJ L 196, 
17.7.1987, p. 85–86), polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 008 P. 289–290.

• 1988 Council Resolution of 30 June 1988 on the Development of the Common Market for 
Telecommunications Services and Equipment up to 1992 [1988] OJ C257/1.

• 1988 Commission Directive 88/301/EEC of 16 May 1988 on competition in the markets in 
telecommunications terminal equipment (OJ L 131, 27/05/1988 P. 0073–0077).

• 1990 Council Directive 90/387/EEC of 28 June 1990 on the establishment of the internal 
market for telecommunications services through the implementation of open network provi-
sion (OJ L 192, 24/07/1990 P. 0001–0009).

• 1990 Commission Directive 90/388/EEC of 28 June 1990 on competition in the markets for 
telecommunications services (OJ L 192, 24/07/1990 P. 0010–0016).

• 1990 Dyrektywa Rady 90/544/EC z dnia 9 października 1990 r. w sprawie pasm częstotliwości 
wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicz-
nego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 310 z 9.11.1990, 
s. 28–29), polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 010 P. 198–199.

• 1991 91/396/EEC: Council Decision of 29 July 1991 on the introduction of a single European 
emergency call number (OJ L 217, 6.8.1991, p. 31–32).

• 1991 Dyrektywa Rady 91/287/EEC z dnia 3 czerwca 1991 r. w sprawie wyznaczenia pasm 
częstotliwości dla skoordynowanego wprowadzenia europejskiej cyfrowej telekomunikacji 
bezprzewodowej (DECT) we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 144 z 8.6.1991, s. 45–46), polskie 
wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 010 P. 276–277.

• 1992 92/264/EEC: Council Decision of 11 May 1992 on the introduction of a standard inter-
national telephone access code in the Community (OJ L 137, 20.5.1992, p. 21–22).

• 1992 Council Directive 92/44/EEC of 5 June 1992 on the application of open network provi-
sion to leased lines (OJ L 165, 19/06/1992 P. 0027–0036).

• 1993 Council Resolution of 22 July 1993 on the review of the situation in the telecommunica-
tions sector and the need for further development in that market (OJ C 213, 6.8.1993, p. 1–3).

• 1994 Council Resolution of 22 December 1994 on the principles and timetable for the liber-
alization of telecommunications infrastructures (OJ C 379, 31.12.1994, p. 4–5). 
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• 1995 Directive 95/47/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 
on the use of standards for the transmission of television signals (OJ L 281, 23.11.1995, 
p. 51–54).

• 1995 Council Resolution of 29 June 1995 on the further development of mobile and personal 
communications in the European Union (OJ C 188, 22.7.1995, p. 3–4). 

• 1995 Council Resolution of 18 September 1995 on the implementation of the future regula-
tory framework for telecommunications (OJ C 258, 3.10.1995, p. 1–3). 

• 1996 Commission Directive 96/19/EC of 13 March 1996 amending Directive 90/388/EEC with 
regard to the implementation of full competition in telecommunications markets (OJ L 074, 
22/03/1996 P. 0013–0024). 

• 1997 Decision No 710/97/EC of the European Parliament and of the Council of 24 March 
1997 on a coordinated authorization approach in the fi eld of satellite personal-communication 
services in the Community (OJ L 105, 23.4.1997, p. 4–12).

• 1997 Directive 97/13/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 on 
a common framework for general authorizations and individual licences in the fi eld of telecom-
munications services (OJ L 117, 7.5.1997, p. 15–27).

• 1997 Directive 97/51/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 
amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of adaptation to 
a competitive environment in telecommunications (OJ L 295, 29/10/1997 P. 0023–0034).

• 1998 Directive 98/10/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 1998 
on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal ser-
vice for telecommunications in a competitive environment (OJ L 101, 1.4.1998, p. 24–47).

• 1998 Directive 98/61/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 
1998 amending Directive 97/33/EC with regard to operator number portability and carrier 
pre-selection (OJ L 268, 3.10.1998, p. 37–38).

• 1999 Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 
1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communica-
tions system (UMTS) in the Community (OJ L 17, 22.1.1999, p. 1–7).

• 2002 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w spra-
wie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych 
połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, s. 7–20), polskie wydanie 
specjalne: Rozdział 13 Tom 29 P. 323–336 z późn. zm.

• 2002 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w spra-
wie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwole-
niach) (Dz. Urz. L WE 108 z 24.04.2002, s. 21–32), polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 
Tom 29 P. 337–348 z późn. zm.

• 2002 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w spra-
wie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) 
(Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, s. 33–50), polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 29 
P. 349–366 z późn. zm.

• 2002 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej 
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praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, 
s. 51–77), polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 29 P. 367–393 z późn. zm.

• 2009 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami 
i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 
oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 
(Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 11–36).

• 2009 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listo-
pada 2009 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 1).

• 2012 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerw-
ca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 
(Dz. Urz. UE L 172 z 30.06.2012, s. 10–35).

• 2014 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 
2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE (Dz. Urz. UE L 86 z 21.3.2014, 
s. 14–26).

• 2018 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 
2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321 
z 17.12.2018, s. 36–214).

• 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 
2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 
oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018, s. 1–35).
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promotion of investment in Very High Capacity Networks and strengthening the development of 
the internal market. An increasing role of online platforms in the modern society demands also 
the introduction of partially same rules for providers of ‘traditional’ communications services and 
OTT’s providers. The article analyses the reasons of changes in regulatory policy and the impact 
of this policy drift on the communications market in EU. 
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 5. The predictability of regulation and its infl uence on the will to invest
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IV.  Implementing the EECC in Poland
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V.  Conclusion
Abstract: Based on existing scholarly literature, the article evaluates the regulation of investment into 
very high capacity networks in the European Electronic Communications Code. Both the reduction 
of asymmetric regulation and the potential increase of symmetric regulation may negatively refl ect 
on the quality and accessibility of retail electronic communications services. The implementation 
of the EECC in Polish law must, therefore, be informed and studious, but it does not require the 
replacement of the current Law on Telecommunications Act by a completely new Act. However, 
an update is necessary, and the article proposes amendments.
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Abstract: Since the EU regulatory framework for the telecommunication market has been 
established, regulatory authorities play a principal role in the market. Their aims have been 
changing ever since the new regulatory framework was adopted. In 2018 a new EU directive – the 
European Electronic Communications Code (2018/1972 – EECC) has been adopted. The EECC 
points at National Regulatory Authorities (NRAs) as the main authorities responsible for carrying 
out regulatory tasks. This paper aims to characterize different aspects of NRAs in the EECC. In 
the paper, the key legal elements of the regulatory framework are presented. First to be shown 
is the evolution of NRAs in EU law; this is due to the fact that the institutional position of NRAs 
has been constantly growing. Secondly, the paper presents the general objectives of the EECC 
and how NRAs shall contribute within their competences to ensure these objectives. Thirdly, the 
independence of NRAs is analyzed. Hitherto, EU regulation highlighted that there is a need to 
further reinforce the independence of NRAs. Thus, the paper shows how the independence of 
NRAs has been strengthened in the EECC. Fourthly, the paper presents how NRAs exercise their 
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tasks in safeguarding the universal service obligation on the market. The last, fi fth, part focuses 
on the collaboration between NRAs and other competent authorities in carrying out the regulatory 
tasks specifi ed in the EECC.
Key words: National Regulatory Authority; NRA; Telecommunication Market Regulator; Infrastructural 
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Abstract: The defi nition of an electronic communications service determines the scope of the 
application of the European Electronic Communications Code. Thus, it defi nes the permissible 
activity of the Polish Offi ce of Electronic Communications and the rights and obligations of market 
participants. Despite the clear expectations of both doctrine and case-law, the new defi nition 
does not meet the expectations. Simultaneous maintenance of the technological criterion (signal 
transmission) with the introduction of the functional criterion (interpersonal communication service) 
deepens the interpretation diffi culties. Therefore, it is not a revolutionary measure which was 
supposed to ensure the achievement of the objectives set out in the directive.
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Abstract: The European Electronic Communications Code, which was adopted in 2018, introduced 
essential changes in respect of the universal service provision. The changes concern in particular 
the scope of universal service, entities entitled to enjoy its functionalities and manners in which 
National Regulatory Authorities ensure the requirements of universal service. The objective of 
this article is to present new regulations regarding universal service in a comparison with those 
currently in force. Such a comparison makes it possible to understand the essence of universal 
service regulated in new EU act.
Keywords: Universal service, adequate broadband internet access service, voice communications 
service, affordable price, accessibility, fi xed location, net cost.
Key words: Nett Cost; Universal Service; Telecommunication Market Regulator; Infrastructural 
Markets; Telecommunication Market; Telecommunication Law. 
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VII. Summary
Abstract: The entry into force of the European Electronic Communications Code (EECC) has 
a signifi cant impact on the protection of privacy of users of those Over-the-Top (OTT) services that 
qualify as interpersonal communications services under the EECC (art.2 point 5). Instant messaging 
and webmail services are examples of such services. Limitations provided for in Articles 5, 6 
and 9 of Directive 2002/58/EC (‘e-Privacy Directive’) are directly applicable to providers of those 
services. In consequence, in most cases the processing of information contained in electronic 
communications and the related metadata generated in the course of the provision of OTT-1 
services shall require user consent. The only exceptions may be legally authorized in accordance 
with Article 15.1 of the e-Privacy Directive. 
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