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Polityka Unii EUroPEjskiEj w zakrEsiE świadczEnia  
UsłUgi roamingU rEgUlowanEgo  

w tElEfonicznych siEciach rUchomych

(Streszczenie)

Dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z usługi roamingu stanowią jedną z ostatnich „granic”, 
której Europejczycy muszą stawić czoła podczas podróżowania w Europie. Ponieważ istnienie tej 
dodatkowej opłaty utrudnia działalność gospodarczą i rozwój wspólnego rynku, Unia Europejska 
przyjęła szereg regulacji mających na celu obniżenie ceny roamingu. Zgodnie z najnowszym 
rozporządzeniem 2015/2120, począwszy od 15 czerwca 2017 r., operatorzy komórkowi nie będą 
mogli pobierać żadnych dodatkowych opłat za roaming wewnątrz Unii Europejskiej, za wyjąt-
kiem sytuacji objętych klauzulą „fair use”. Oprócz obniżenia cen dla klientów, aktywność Unii 
Europejskiej ma inne konsekwencje dla rynku telekomunikacji mobilnej. Eliminacja dodatkowego 
zysku z tytułu świadczenia roamingu sprawia, że międzynarodowe fuzje stają się mniej atrakcyjne 
dla europejskich operatorów. Do tej pory łączące się podmioty mogły korzystać z dodatkowego 
dochodu i, podobnie jak przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, mogły uniknąć podwójnej 
marginalizacji, nieefektywnej substytucji czy też wprowadzić lepszą koordynację działań. Unia 
Europejska chce obniżyć ceny płacone przez klientów przy jednoczesnym zachowaniu krajowych 
operatorów, zapobiegając oferowaniu przez największych międzynarodowych operatorów usług 
ogólnoeuropejskich. Jednocześnie, przyjęta polityka znacznie zmniejsza przychody europejskich 
operatorów, co może mieć negatywny wpływ na wprowadzenie nowych technologii w komunikacji 
elektronicznej i w konsekwencji spowalniać rozwój. Komisja Europejska musi zdawać sobie sprawę 
z wszystkich możliwych konsekwencji swojej polityki w celu uniknięcia potencjalnych pułapek, 
które mogą wystąpić w przyszłości.
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1. Usługa roamingu regulowanego

Roaming to bazująca na hurtowej umowie, zawartej pomiędzy operatorami, 
możliwość korzystania przez urządzenie mobilne z sieci innych operatorów niż 
operator macierzysty. Wyróżnić można wiele różnych typów roamingu, pod-
stawowe dwa podziały o największym obecnie znaczeniu to roaming krajowy 
i zagraniczny oraz roaming stały i tymczasowy.

Roaming krajowy oznacza korzystanie z sieci innych operatorów działa-
jących na terytorium tego samego państwa, co operator macierzysty i pozwala 
urządzeniom mobilnym, w razie zaniku sieci operatora macierzystego, automa-
tycznie połączyć się z siecią innego operatora. Jest to przykład współdzielenia 
sieci i zazwyczaj ma miejsce, gdy na rynek wprowadzana jest nowa technologia 
lub też gdy wkracza na niego nowy operator, którego sieć nie obejmuje jeszcze 
zasięgiem terenu całego kraju i tylko dzięki roamingowi jest w stanie zaoferować 
klientom ofertę konkurencyjną względem oferty zasiedziałych operatorów1. Za 
formę roamingu krajowego można również uznać usługi świadczone na rzecz 
operatorów wirtualnych, którzy nie dysponują własną siecią i w pełni polegają na 
sieciach operatorów tradycyjnych na potrzeby świadczenia usług swoim klientom.

Roaming międzynarodowy to możliwość korzystania z sieci operatorów 
działających poza granicami kraju bez konieczności zawierania przez użytkow-
nika końcowego umowy z zagranicznym operatorem, od roamingu krajowego 
odróżnia go element transgraniczności. Roaming międzynarodowy uważany jest 
często za „ostatnią granicę” w ramach wspólnego rynku, a zwiększone opłaty za 
korzystanie z usług mobilnych są obecnie dla Europejczyków najbardziej odczu-
walną konsekwencją opuszczenia granic swojego kraju. Jak pokazują statystyki, 
94% Europejczyków ogranicza korzystanie z usług łączności elektronicznej 
podczas zagranicznych podróży, 47% nigdy nie korzysta z mobilnego Internetu 
w innych państwach członkowskich, a ponad jedna czwarta Europejczyków 
całkowicie wyłącza telefon, gdy wyjeżdża do innego kraju Unii Europejskiej2.

Podział na roaming stały i tymczasowy dotyczy czasu, jaki użytkownik 
spędza, korzystając z usług roamingu i ma największe znaczenie w przypadku 
roamingu międzynarodowego. Roaming tymczasowy jest obecnie definiowany 
jako korzystanie przez klientów z roamingu w państwie członkowskim innym niż 

1 K. Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie 
Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

2 Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej IP/14/152 z 17 lutego 2014 r., Roaming: według 
najnowszego sondażu dzięki zniesieniu opłat roamingowych operatorzy telekomunikacyjni 
zyskaliby 300 mln nowych klientów, s. 1.
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państwo członkowskie jego operatora krajowego do okresowych podróży3. Ro-
aming stały oznacza korzystanie z usługi w wymiarze większym niż tymczasowy.

Skorzystanie z usługi roamingu wymaga skorzystania z usług operatorów 
w dwóch państwach (dwa rynki końcowe), podczas gdy opłata za rozmowę 
pobierana jest tylko przez operatora z państwa macierzystego. Operator ten 
następnie rekompensuje operatorowi odwiedzanego państwa koszty poniesione 
przy obsługiwaniu rozmowy na podstawie taryfy (rynek pośredni). Dodatkowa 
opłata naliczana za usługi świadczone w ramach roamingu ma na celu pokrycie 
tych dodatkowych kosztów. Schemat ten ilustruje wykres 1.

WYKRES 1: Model funkcjonowania usługi roamingu

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wysokie opłaty za roaming międzynarodowy wywołują negatywne skutki nie 
tylko dla turystów, ale narażają na dodatkowe koszty miliony przedsiębiorstw, 
dlatego są nieracjonalne z punktu widzenia funkcjonowania jednolitego rynku. Ra-
port INTUG4 z 1999 r. wskazywał, że ceny międzynarodowego roamingu w Unii 
Europejskiej były uporczywie i bezpodstawnie wysokie, oraz że konkurencja nie 
prowadziła do ich obniżenia. Analiza cen wykazała, że operatorzy pobierają za 
korzystanie z międzynarodowego roamingu dodatkowe opłaty, dużo wyższe od 

3 Zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listo-
pada 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 łącz-
ności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, art. 7 pkt 5. 

 4 International Telecommunications Users Group.
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krajowych odpowiedników5, zaś niewytłumaczalne różnice w poszczególnych 
państwach nie mogły wynikać z kosztów ponoszonych przez operatorów6.

2. Unijne regulacje w zakresie usługi roamingu

Unia Europejska od lat wyrażała zainteresowanie dodatkowymi opłatami za 
roaming7. Przyczynkiem dla pierwszych interwencji były obawy o naruszenie 
prawa konkurencji w postaci antykonkurencyjnych porozumień i przypadków 
odmowy kontraktowania mogących stanowić naruszenie art. 82 TWE. Postę-
powania prowadzone względem brytyjskich8 i niemieckich9 operatorów zostały 
jednak zakończone10 wraz z przyjęciem pierwszego rozporządzenia dotyczącego 
roamingu11, które regulowało te same zagadnienia, jak te podniesione w prowa-
dzonych postępowaniach. Decyzję o zaniechaniu próby regulacji rynku roamingu 
międzynarodowego przy pomocy instrumentów prawa konkurencji na rzecz regu-
lacji sektorowej należy ocenić w tym przypadku pozytywnie, prawo konkurencji 
i regulacja sektorowa to dwa różne rodzaje interwencji publicznej, które mają 
się uzupełniać, nie zastępować. Ewentualne decyzje wydane we wspomnianych 
postępowaniach miałyby charakter ex post, sankcjonujący zaistniałe naruszenia 
prawa konkurencji, nie miałyby zaś na celu kształtowania przyszłej struktury 
rynku i dbania o jego przyszły rozwój. Do kształtowania przyszłej struktury 
rynku nie służą bowiem instrumenty prawa konkurencji, a przepisy regulacji 
sektorowej, czego potwierdzenie możemy znaleźć w wytycznych dotyczących 

 5 J. Infante, I. Vallejo, Regulation of international roaming in the European Union – Lessons 
learned, Telecommunications Policy 2012/36, s. 737.

 6 A. Fisher-Madsen, E. Suntherland, INTUG Europe – Report on GSM roaming prices 1999, 
s. 2, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1547704; stan na 1.03.2016 r.

 7 Problem wysokich opłat za roaming został po raz pierwszy dostrzeżony w 1999 r., gdy Ko-
misja postanowiła przeprowadzić dochodzenie wewnątrz sektora dotyczące usług roamingu, 
zob. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/; stan na 
1.03.2016 r.

 8 Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej IP/04/994 z 26 lipca 2004 r., Commission chal-
lenges UK international roaming rates.

 9 Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej IP/05/161 z 10 lutego 2005 r., Competition: 
Commission challenges international roaming rates for mobile phones in Germany.

10 Zob. Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej IP//07/1113 z 18 lipca 2007 r., Antitrust: 
Commission closes proceedings against past roaming tariffs in the UK and Germany.

11 Rozporządzenie (WE) NR 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty 
oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE.
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wyznaczania pozycji rynkowej12. Stwierdzają one, że określona w art. 16 dy-
rektywy ramowej procedura analizy rynku nie rozpoczyna się od stwierdzenia, 
że doszło do antykonkurencyjnych praktyk, tak jak ma to miejsce w przypadku 
prawa ochrony konkurencji (z wyjątkiem kontroli koncentracji), lecz że jej pod-
stawę stanowi przyszła wizja danego rynku13. W ramach procedury przewidzianej 
w powyższym artykule organy odpowiedzialne za regulację sektora łączności 
elektronicznej państw członkowskich przeprowadziły analizę hurtowych kra-
jowych rynków świadczenia usług roamingu międzynarodowego w ruchomych 
publicznych sieciach telefonicznych (rynek 17 wg zalecenia KE 2003/311/WE), 
potwierdziły istnienie problemu wysokich cen, jednak nie mogły wskazać ope-
ratora albo grupy operatorów posiadających pozycję dominującą na tym rynku, 
co mogłoby stanowić dopiero podstawę do dalszych działań w postaci nałożenia 
obowiązków regulacyjnych14. W Polsce Prezes UKE stwierdził w postanowieniu15 
występowanie skutecznej konkurencji na rynku hurtowym, a więc w relacjach 
międzyoperatorskich, jednak jednocześnie zauważył występowanie problemu 
wysokich cen detalicznych i w konsekwencji uznał, że specyfika rynku i jego 
międzynarodowy charakter uzasadniają podjęcie przez Komisję wyjątkowych 
środków wykraczających ponad Pakiet 2002. Z powyższych względów należy 
pozytywnie ocenić decyzję o zaniechaniu próby wpływania na hurtowy rynek 
usług roamingu przy pomocy kontroli ex post na rzecz wykorzystania instrumen-
tów regulacji sektorowej o charakterze ex ante.

Pierwszym unijnym aktem regulującym roaming było rozporządzenie 
717/2007, które wprowadziło limity opłat, jakie mogą być pobierane przez ope-
ratorów sieci mobilnych, na poziomie hurtowym oraz detalicznym, za świadcze-
nie usług roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych inicjowanych 
i zakańczanych wewnątrz Unii. Rozporządzenie to określiło także zasady mające 
na celu zwiększenie przejrzystości cen i poprawę przekazywania informacji 
o opłatach użytkownikom usług roamingu w Unii Europejskiej (obowiązek 

12 Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej 
w ramach porządku regulacyjnego Wspólnoty w sprawach sieci i usług w sprawach sieci i usług 
łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 11.07.2002, C 165/6, pkt 27).

13 I. Kawka, Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie łączności elektronicznej, 
w: S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe 
zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, s. 377.

14 M. Wach, Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania?, IKAR 
2013/8 (2), s. 90.

15 Postanowienie Prezesa UKE, DRTD-SMP-6043-4/06 (28) z 27 marca 2007 r., http://www.
uke.gov.pl/files/?id_plik=13190; stan na 1.03.2016 r.
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informowania użytkowników wiadomością tekstową o stawce za roaming). Po 
dwóch latach Komisja stwierdziła, że specyfika rynku usług roamingu między-
narodowego w zakresie połączeń głosowych dotyczy w równym stopniu usług 
SMS i transmisji danych i w konsekwencji wprowadziła, mocą rozporządzenia 
544/200916, ograniczenie maksymalnego poziomu opłat hurtowych i detalicznych 
w odniesieniu do usługi SMS oraz maksymalny limit opłat hurtowych za trans-
misję danych. Nie wprowadzono limitu opłat detalicznych za transmisję danych, 
co można uznać za swego rodzaju eksperyment mający na celu sprawdzenie, 
czy do osiągnięcia satysfakcjonującego stanu na rynku detalicznym wystarczy 
regulowanie rynku hurtowego bez wprowadzania limitów na rynku usług deta-
licznych, co stanowi silniejszą ingerencję w konkurencję na rynku. Wprowadzenie 
mocą rozporządzenia 531/201217 limitu opłat detalicznych za usługi transmisji 
danych pokazuje, że samo regulowanie rynku hurtowego nie doprowadziło do 
oczekiwanych rezultatów.

Pomimo upływu pięciu lat od wprowadzenia pierwszych limitów, ceny ro-
amingu cały czas oscylowały w granicach limitów narzuconych przez Komisję, 
co potwierdzało tezę o niskim poziomie konkurencji na rynku roamingu i wska-
zywało na konieczność przyjęcia nowego rozwiązania strukturalnego. Rozporzą-
dzenie 531/2012 wprowadziło szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie 
konkurencji na rynku usług roamingu. Ułatwiono uzyskanie dostępu hurtowego 
do usług roamingu przez operatorów MVNO18, którzy mogą potem dostarczać je 
swoim klientom detalicznym lub odsprzedawać hurtowo innemu przedsiębiorcy. 
Ponadto, zobowiązano operatorów do wprowadzenia oferty oddzielnej sprzedaży 
detalicznych usług roamingu, dzięki czemu są one dostępne jako odrębna usłu-
ga, nie jedynie w pakiecie z innymi usługami detalicznymi. Ruchy te miały na 
celu zwiększenie konkurencji wśród podmiotów świadczących usługi roamingu 
i w efekcie obniżenie cen, jednak szanse na osiągnięcie wyznaczonego celu 
przy pomocy wprowadzonych rozwiązań są wątpliwe, dlatego też już w 2013 r. 

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerw-
ca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych 
sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.

17 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.

18 Operator wirtualny (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) – przedsiębiorca oferujący 
usługi komunikacji mobilnej na bazie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do innego 
operatora, operatora infrastrukturalnego.
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rozpoczęto prace nad kolejnymi zmianami prawa regulującego rynek roamingu 
w Unii Europejskiej19.

Przyjęte 25 listopada 2015 r. rozporządzenie 2015/2120 zakłada, że począw-
szy od 15 czerwca 2017 r. operatorzy mobilni nie będą pobierać jakiejkolwiek 
dodatkowej opłaty oprócz krajowej ceny detalicznej od korzystających z roamin-
gu. Dotyczy to zarówno połączeń głosowych, wiadomości SMS, jak i transmisji 
danych. Jako że ruch ten może potencjalnie znacząco uderzyć w przychody 
operatorów, a w niektórych sytuacjach narazić ich na straty, rozporządzenie 
przewiduje szereg mechanizmów mających zabezpieczyć interesy operatorów. Po 
pierwsze, wejście w życie zapisu obwarowane jest obowiązkiem zreformowania 
do tego czasu hurtowego rynku usług roamingu, docelowo doprowadzając do 
stanu, w którym ostatecznie nie będzie różnicy między taryfami krajowymi i ro-
amingowymi. Samo świadczenie usługi roamingu podlega „polityce uczciwego 
korzystania”, która ma na celu zapobieganie niewłaściwemu lub niestandardo-
wemu korzystaniu z detalicznych usług roamingu regulowanego przez klientów, 
na przykład na korzystaniu z tych usług w sposób stały. Może do tego dojść, 
gdy obywatel jednego państwa mieszka na stałe w innym państwie, korzystając 
z telefonu w sieci swojego kraju. Potencjalne problemy dla operatora mogą się 
również pojawić w sytuacji wprowadzenia przez niego szczególnie agresywnej 
cenowo oferty, która przyciągnie klientów zza granicy chcących na stałe korzystać 
z oferty w swoim państwie, płacąc niższy rachunek w zagranicznej sieci. Takie 
niestandardowe sytuacje mogą uprawnić operatora do nałożenia dodatkowej 
opłaty na klienta. Podobnie, w szczególnych i wyjątkowych okolicznościach, 
z myślą o zapewnieniu zrównoważonego charakteru modelu opłat krajowych 
dostawcy usług roamingu, w przypadku gdy nie jest on w stanie odzyskać swo-
ich całkowitych rzeczywistych i prognozowanych kosztów świadczenia usług 
roamingu z całkowitej kwoty swoich rzeczywistych i prognozowanych dochodów 
ze świadczenia takich usług, może on wystąpić z wnioskiem do krajowego organu 
regulacyjnego o udzielenie zezwolenia na stosowanie dodatkowej opłaty. Opłatę 
tę stosuje się jedynie w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów świadczenia 
detalicznych usług roamingu regulowanego, z uwzględnieniem mających zasto-
sowanie maksymalnych opłat hurtowych.

Odchodzenie przy pomocy rozporządzenia 2015/2120 od nakładania do-
datkowych opłat za roaming w znaczący sposób przybliża Unię Europejską do 
utworzenia jednolitego rynku usług telefonii mobilnej. Kwestią nierozwiązaną 

19 Zob. W. Dziomdziora, Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunika-
cyjnym, IKAR 2014/1 (3), s. 59.
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ciągle pozostaje dodatkowa opłata naliczana za odebrane połączenia w roamingu, 
które są odstępstwem od obowiązującej w całej Unii zasady CPP20 na rzecz zasady 
RPP21. Należy się spodziewać, że w wyniku nadchodzącej reformy hurtowego 
rynku usług roamingu również i te opłaty zostaną zniesione.

3. wpływ polityki Unii Europejskiej na rynek telefonii mobilnej

Teoretycznie operatorom przysługuje swoboda negocjowania wzajemnych 
stawek w ramach taryfy, co w połączeniu z możliwością sterowania ruchem 
i programowania kart SIM, by za granicą łączyły się z konkretnym operatorem, 
powinno doprowadzić do konkurencji pomiędzy operatorami działającymi 
w poszczególnych państwach i optymalizacji cen. W praktyce jednak wszyscy 
europejscy operatorzy zrzeszeni są w organizacji operatorów telefonii mobilnej 
GSM Association, zaś zawierane przez nich umowy dotyczące świadczenia usług 
roamingu podlegają wypracowanemu w ramach tej organizacji wzorowi STIRA22, 
przez co warunki umów są dla wszystkich operatorów znane i transparentne. 
Ponadto, europejscy operatorzy utworzyli trwałe sojusze23, w ramach których 
współpracują, świadcząc sobie hurtowe usługi roamingu po obniżonych cenach, 
wspólnie tworząc kompleksowe oferty dla międzynarodowych przedsiębiorców 
i przekierowując telefony swoich klientów automatycznie do sieci sojusznika24. 
Operatorzy niebędący członkami danego sojuszu płacą w efekcie wyższe stawki 
w ramach taryfy i mają zmniejszony ruch w swojej sieci, co ogranicza ich zyski, 
pozwalając maksymalizować zyski w ramach sojuszu.

Obniżanie, a ostatecznie zniesienie dodatkowej opłaty z tytułu świadczenia 
usługi roamingu międzynarodowego ma wpływ na proces wchodzenia ope-
ratorów do kolejnych państw członkowskich, w tym na procesy koncentracji 

20 CPP – „Calling Party Pays”, czyli „dzwoniący płaci”, zasada, zgodnie z którą strona dzwoniąca 
pokrywa zarówno koszt rozpoczęcia, jak i zakończenia połączenia.

21 RPP – „Receiving Party Pays”, czyli „odbierający płaci”, zasada, zgodnie z którą strona odbie-
rająca połączenie pokrywa koszt zakończenia połączenia.

22 STIRA – Standard Terms for International Roaming Agreements, Standardowe Warunki Umów 
o Roaming Międzynarodowy.

23 Najważniejsze sojusze w Europie: FreeMove, Starmap Alliance (do 2007 r.), w Azji: Bridge 
i Conexus Mobile.

24 Directorate-General for Internal Policies, TECHNICAL ISSUES ON ROAMING Transparency, 
Technical Aspects and Data Overview related to the Proposed Regulation on Roaming, Briefing 
Note IP/A/ITRE/NT/2006-17, Bruksela 2007, s. 6, http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/note/join/2007/382177/IPOL-ITRE_NT(2007)382177_EN.pdf.; stan na 1.03.2016 r.
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w Unii Europejskiej. Im wyższa jest marża płacona za połączenie transgraniczne 
w roamingu, tym wkroczenie na nowe rynki i międzynarodowe fuzje stają się 
bardziej atrakcyjne dla operatorów. W wyniku fuzji zintegrowani operatorzy 
uzyskują pozycję porównywalną z pozycją przedsiębiorstw zintegrowanych 
wertykalnie, mogą czerpać i generować korzyści skali w analogiczny do nich 
sposób. Mając możliwość kierowania ruchu do swojej sieci w innym państwie 
członkowskim, przedsiębiorstwo staje się bardziej konkurencyjne, gdyż może 
zaoferować klientom niższe od konkurencji ceny za połączenie w roamingu, gdy 
samo obsługuje swojego klienta jako sieć odwiedzana, lub też może utrzymać 
ceny na poziomie konkurencji, uzyskując większe zyski, co może pozwolić na 
osiągnięcie przewagi w innym fragmencie rynku. Wynikiem koncentracji mogą 
być wszystkie potencjalne korzyści pionowej integracji – usprawniona koordy-
nacja, wyeliminowanie podwójnej marginalizacji i wyeliminowanie niewydajnej 
substytucji, co w efekcie prowadzi do zwiększonej efektywności i korzyści dla 
konsumentów. Sytuacja taka sprawia, że przedsiębiorstwa łączące się wcześniej 
i w większej liczbie państw zyskują więcej, co stanowiłoby silny bodziec dla 
wykształcenia się i umacniania pozycji ogólnoeuropejskich liderów wśród ope-
ratorów, natomiast operatorzy funkcjonujący w wielu państwach członkowskich 
mogliby wprowadzić paneuropejskie usługi.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie roamingu zmierza jednak konsekwent-
nie z jednej strony do dbania o dobro konsumenta poprzez obniżanie cen roamingu 
mocą kolejnych rozporządzeń oraz do ochrony interesów małych, narodowych 
operatorów z drugiej strony – kosztem rozwoju ogólnoeuropejskich operatorów. 
Kwestie roamingu były jednym z elementów analiz szeregu międzynarodowych 
koncentracji operatorów telefonii mobilnej. W ostatecznie nieprzeprowadzonej 
koncentracji Telia i Telenor25, dwóch zasiedziałych operatorów w dwóch sąsia-
dujących z sobą państwach (Szwecja i Norwegia), podnoszono, że zintegrowany 
operator mógłby całkowicie znieść dodatkowe opłaty za roaming między tymi 
państwami. Działający tylko w jednym państwie konkurenci twierdzili, że nie 
byliby w stanie konkurować z taką ofertą, gdyż musieliby ponosić opłatę zgodnie 
z taryfą. Aby móc konkurować, cena za roaming międzynarodowy musiałaby 
zrównać się z ceną roamingu krajowego albo cen oferowanych MVNO. Kwestia 
pojawiła się ponownie przy koncentracji Telia i Sonera26 (operatorzy ze Szwecji 
i Finlandii), gdzie Komisja zauważyła potencjalne zapotrzebowanie na usługi 

25 Telia i Telenor, COMP/M.1439 z 13 października 1999 r., w szczególności pkt 159.
26 Telia i Sonera, COMP/M2803 z 10 lipca 2002 r.
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pan-nordyckie, w szczególności ze strony klientów biznesowych27. Wskazano, 
że możliwość zniesienia dodatkowej opłaty za roaming między łączącymi się 
sieciami może wzmocnić ich pozycję dominującą na rynku fińskim oraz nawet 
wykluczyć konkurentów z rynku szwedzkiego28. Ostatecznie zobowiązano 
Telia i Sonera do niedyskryminacyjnego świadczenia usług roamingu opera-
torom z obydwu krajów, czym wyeliminowano wszelkie zachęty dla stwo-
rzenia pan-nordyckiej oferty i pozbawiono klientów możliwości korzystania 
z geograficznej konsolidacji. Analogiczna analiza miała miejsce w przypadku 
przejęcia przez Vodafone Airtouch niemieckiego Mannesmann29 w 2000 r. oraz 
irlandzkiego Eircell30 w 2001 r. Komisja postrzegała usługi i taryfy zintegrowane 
na szczeblu ponadnarodowym jako szkodliwe dla konkurencji, obawiając się, 
że w wyniku przejęcia operator stanie się jedynym, który będzie się rozwijał 
poprzez zdobywanie nowych klientów, przyciągniętych ofertą ponadnarodową. 
Pozostali operatorzy, chcąc zaoferować konkurencyjne pan-europejskie usługi, 
będą musieli ponosić koszty w ramach taryfy za roaming, w efekcie nie będą 
konkurencyjni, co prawdopodobnie zapewni Vodafone dominującą pozycję na 
powstającym rynku usług pan-europejskich31. Z tego względu w wymienionych 
koncentracjach na łączących się operatorów nakładano zobowiązania dotyczące 
roamingu mające uniemożliwić wprowadzenie pan-europejskich ofert. Stało to 
w naturalnej sprzeczności z oczekiwaniami Komisji dotyczącymi wprowadzania 
przez operatorów paneuropejskich ofert od ok. 2004–2005 r.32

Praktykę Komisji warto porównać z procesami, które zachodziły w innych 
regionach świata. W Afryce Wschodniej operator Zain33 zniósł opłaty za roaming 
w państwach, w których prowadzi działalność w ramach oferty One Network. 
Wraz z wkraczaniem przez operatora na rynki kolejnych państw, zasięg oferty 
uległ poszerzeniu na obszar Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Zatoki 
Perskiej. Klienci korzystający z usług Zain w każdym państwie płacą stawkę 
lokalną za połączenia wychodzące i nie ponoszą opłaty za odebranie połącze-
nia. Oferta ta wywołała reakcję innych operatorów, w tym Orange i Vodafone, 
którzy odpowiedzieli analogicznymi ofertami. W efekcie w Afryce standardem 

27 Telia i Sonera, COMP/M2803 z 10 lipca 2002 r., pkt. 12–14.
28 Telia i Sonera, COMP/M2803 z 10 lipca 2002 r., pkt. 100.
29 Vodafone Airtouch i Mannesmann, COMP/M.1795 z 12 kwietnia 2000 r., pkt. 12–14.
30 Vodafone Airtouch i Eircell, COMP/M.2305 z 2 marca 2001 r., pkt. 7–11.
31 Vodafone Airtouch i Mannesmann, COMP/M.1795 z 12 kwietnia 2000 r., pkt. 45.
32 M. Wach, Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, Warszawa 2013, 

s. 82.
33 Celtel, przejęty przez Zain w 2005 r., a następnie sprzedany Bharti Airtel w 2010 r.
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jest internalizowanie roamingu w państwach, w których dany operator prowadzi 
działalność, a w Afryce Wschodniej opłaty za roaming zanikły34. Na Karaibach 
Digicel skopiował pomysł One Network35. Procesy te okazały się możliwe bez 
intensywnej interwencji ze strony regulatorów dzięki samej liberalizacji przepisów 
i aktywności konkurujących ze sobą operatorów.

Zniesienie dodatkowych opłat za roaming w ramach Unii Europejskiej będzie 
się wiązało ze znacznymi stratami dla europejskich operatorów. Ich przychody 
z tytułu roamingu spadną o 28%, co sprawi, że globalne przychody z tytułu ro-
amingu, wynoszące 52 mld dolarów w 2017 r., spadną o 7%36. Warto zauważyć, 
że poprzednie regulacje Unii Europejskiej, które z jednej strony doprowadziły 
do zmniejszenia cen za roaming o ponad 80% od 2007 r.37, z drugiej strony 
silnie ograniczały przychody z tytułu roamingu. Holenderski KPN szacuje, że 
unijne regulacje są odpowiedzialne za zmniejszenie jego przychodów łącznie 
o 149 mln euro w latach 2011–201338. W ciągu trzech lat, od 2011 r. do 2014 r., 
średni przychód na użytkownika w Europie zmalał o 7%. W tym samym czasie 
średni przychód na użytkownika na Dalekim Wschodzie zmalał o 2%, podczas 
gdy w Ameryce Północnej wzrósł o 1%39. Naturalną odpowiedzią na zmniejsza-
jące się przychody może się wydawać podniesienie cen za standardowe usługi, 
jednak silna konkurencja na rynkach krajowych, dodatkowo zwiększana poprzez 
aktywne promowanie przez Komisję operatorów MVNO, może uniemożliwić 
wprowadzenie podwyżek. Istnieje realna obawa, że sytuacja ta może negatywnie 
odbić się na poziomie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę, czemu Komisja 
stara się przeciwdziałać poprzez przyjęcie dyrektywy 2014/61/WE40.

34 Zob. E. Sutherland, International Mobile Roaming in Africa, 9 lutego 2010, SSRN: http://ssrn.
com/abstract=1550264; stan na 1.03.2016 r.

35 E. Sutherland‚ International Mobile Roaming in the Caribbean, prezentacja na 9. konferencji 
Organisation Of Caribbean Utilities Regulators (OOCUR), Tobago 2009.

36 N. Bhas, Mobile Roaming, Regulation, Opportunities, Emerging Sectors 2015–2020, s. 29, http://
www.juniperresearch.com/researchstore/strategy-competition/mobile-roaming/regulations-
opportunities-emerging-sectors; stan na 1.03.2016 r.

37 Komisja Europejska, Komunikat Prasowy z 27 czerwca 2013 r., Bruksela 2013.
38 KPN, Quarterly reports Q3 2013 oraz Quarterly reports Q4 2013, http://ir.kpn.com/phoenix.

zhtml?c=69978&p=irol-presentations; stan na 1.03.2016 r.
39 Zob. M. Newman, Telecoms, Media & Entertainment – Outlook 2015, Ovum 2014, s. 12, http://

info.ovum.com/uploads/files/Ovum_Telecoms_Media_and_Entertainment_Outlook_2015.pdf; 
stan na 1.03.2016 r.

40 Dyrektywa 2014/61/WE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji 
szybkich sieci łączności elektronicznej.
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Możliwie najszybszy rozwój nowoczesnych sieci telefonii mobilnej jest 
kluczowy dla rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Przesyłanie 
większej ilości danych przy pomocy sieci mobilnych umożliwiających szybszy 
transfer przekłada się bezpośrednio na wzrost PKB. Przy danym poziomie pe-
netracji rynku przejście przez 10% użytkowników telefonii 2G na technologię 
3G zwiększa wzrost PKB per capita o 0,15 punktów procentowych, natomiast 
podwojenie ilości danych przesyłanych w ramach telefonii mobilnej prowadzi 
do zwiększenia wzrostu PKB per capita o 0,5 punktu procentowego41. Z tego 
względu pomiędzy najbardziej rozwiniętymi państwami trwa obecnie wyścig o jak 
najszybsze wprowadzenie standardu 4G, gdyż każde z państw chce w możliwie 
największym stopniu wykorzystać możliwości, jakie oferuje nowa technologia. 
Zgodnie z prognozami, zajmująca obecnie drugie miejsce pod względem wpro-
wadzania najnowszej technologii telekomunikacji mobilnej, Unia Europejska 
w ciągu pięciu lat zostanie wyraźnie w tyle za Ameryką Północną oraz najbogatszą 
częścią Azji i Pacyfiku, czyli Japonią, Chinami, Koreą Południową i Australią. 
Obecnie światowym liderem pod względem odsetka użytkowników jest Korea 
Południowa, gdzie 70% użytkowników korzysta z telefonii 4G. Pod względem 
bezwzględnej liczby użytkowników liderem są obecnie Stany Zjednoczone, 
gdzie 40% klientów korzysta z technologii 4G. Kolejnym regionem jest Europa 
Zachodnia z wynikiem 22%. Najbardziej imponujący rozwój będzie odnoto-
wany w Chinach, które dokonują olbrzymich inwestycji w najnowocześniejszą 
infrastrukturę telekomunikacyjną i do końca 2020 r. obejmą telefonią 4G 1,1 mld 
ludzi42. W obliczu tak znacznych inwestycji w innych regionach, Unia Europejska 
musi zadbać, by stale zmniejszające się przychody europejskich operatorów nie 
odbiły się negatywnie na poziomie inwestycji.

4. zakończenie

Komisja Europejska prowadzi unikalną w skali świata politykę w zakresie opłat 
za roaming. Konieczność prowadzenia aktywnej polityki regulacyjnej jest czę-
ściowo konsekwencją decyzji podejmowanych przy okazji ponadnarodowych 
koncentracji operatorów. W działaniach Komisji można zauważyć sprzeczności, 

41 Deloitte LLP, What is the impact of mobile telephony on economic growth?, London 2012, 
s. 5, http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/11/gsma-deloitte-impact-
mobile-telephony-economic-growth.pdf; stan na 1.03.2016 r.

42 Zob. „Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2014–2019”, 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-
vni/mobile-white-paper-c11-520862.html; stan na 1.03.2016 r.
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a czasami wręcz utrudnianie samoistnego ukształtowania się jednolitego rynku 
usług telefonii mobilnej, co wynika z często zarzucanego prymatu pobudek 
politycznych nad stricte ekonomicznymi. Unia Europejska jest unią suweren-
nych państw i pomimo iż 80% Europejczyków43 korzysta z usług europejskiej 
„Wielkiej Piątki”44, funkcjonowanie w poszczególnych państwach operatorów 
narodowych może być postrzegane za wartość samą w sobie. Komisja od lat usi-
łowała utworzyć jednolity rynek z niewielką liczbą pan-regionalnych operatorów 
konkurujących z małymi lokalnymi operatorami. Przy nadchodzących reformach, 
między innymi hurtowego rynku usług roamingu, Komisja musi działać z pełną 
świadomością konsekwencji, jakie jej decyzje mają na europejskich operatorów 
i rynek telefonii mobilnej. Dbanie o dobro konsumenta w postaci niskich rachun-
ków nie może mieć miejsca kosztem rozwoju nowoczesnych technologii i usług.
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krzysztof krzYStek

thE EUroPEan Union’s Policy in thE fiEld of rEgUlatEd roaming  
in moBilE tElEcommUnication

( S u m m a r y )

The additional cost of roaming is one of the last “borders” Europeans have to face when traveling 
across Europe. Because the existence of this extra fee hinders business and development of the 
Common Market, the European Union has been actively regulating this matter in order to reduce the 
prices. In accordance with the most recent Regulation 2015/2120, starting from June 15th 2017 mo-
bile operators will not be allowed to charge any extra fees for roaming within the Union, save for 
the “fair use clause”. Apart from the obvious result of lowering the costs for clients, this type of 
interference has other consequences for the market of mobile telecommunications. The elimina-
tion of the extra profit earned on roaming makes international mergers less attractive for European 
operators. Previously, merged entities could benefit from additional income and, akin to verti-
cally integrated companies, could avoid double marginalization, inefficient substitution and take 
advantage of better coordination. However, the European Union wanted to reduce the prices paid 
by customers while at the same time preserving regional, national operators and preventing big-
gest multinational companies from offering pan-European services. This policy has significantly 
reduced the revenue of European operators, which can have a negative impact on the introduction 
of new technology in electronic communication, thus slowing down development. The European 
Commission has to be aware of all the possible consequences of its policy in order to avoid the 
potential pitfalls that may occur in the future.
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