
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2292 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej 
w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2352 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (1), w szczególności jego art. 6e ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 531/2012 operatorzy krajowi nie powinni pobierać żadnych dopłat do 
krajowych cen detalicznych od klientów korzystających z roamingu w którymkolwiek państwie członkowskim za 
jakiekolwiek odebrane połączenie realizowane w roamingu regulowanym w granicach wyznaczonych przez 
„politykę uczciwego korzystania”. Przepis ten będzie miał zastosowanie od dnia 15 czerwca 2017 r., pod 
warunkiem że przed tą datą rozpocznie się stosowanie aktu ustawodawczego przyjętego na podstawie wniosku 
dotyczącego rynku hurtowych usług roamingowych, o którym to akcie mowa jest w art. 19 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 531/2012. 

(2)  Zgodnie z tym rozporządzeniem operatorzy krajowi mogą stosować dopłaty do krajowej ceny detalicznej za 
korzystanie z detalicznych usług roamingu regulowanego w okresie przejściowym od dnia 30 kwietnia 2016 r. 
do daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego określonego w art. 19 ust. 2 wspomnianego rozporzą
dzenia. 

(3)  Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 pozwala operatorom krajowym na stosowanie po zakończeniu okresu 
przejściowego dopłat do krajowych cen detalicznych za korzystanie z detalicznych usług roamingu regulowanego 
w zakresie przekraczającym granicę określoną w ramach „polityki uczciwego korzystania”. 

(4)  Rozporządzenie (UE) nr 531/2012 ogranicza wysokość dopłat za odbieranie połączeń realizowanych w roamingu 
regulowanym do średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w Unii. 

(5)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2352 (2) określono średnią ważoną maksymalnych stawek 
za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii, którą należy stosować od dnia 30 kwietnia 2016 r. 
w oparciu o dane według stanu na dzień 1 lipca 2015 r. 

(6)  Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej przekazał Komisji zaktualizowane informacje uzyskane 
od krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich na temat: (i) maksymalnej wysokości stawek za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej określonej przez nie zgodnie z art. 7 i 16 dyrektywy 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („dyrektywa ramowa”) oraz art. 13 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (4) („dyrektywa o dostępie”) na każdym rynku krajowym za zakończenie połączenia 
głosowego na rynku hurtowym w poszczególnych sieciach łączności ruchomej, oraz (ii) łącznej liczby abonentów 
w państwach członkowskich. 

(7)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 531/2012 Komisja obliczyła średnią ważoną maksymalnych stawek za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii w następujący sposób: (i) maksymalna dopuszczona stawka za 
zakończenie połączenia w sieci ruchomej w danym państwie członkowskim została pomnożona przez liczbę 
abonentów w tym państwie członkowskim, (ii) wyniki dotyczące wszystkich państw członkowskich zostały 
zsumowane, a następnie (iii) uzyskana suma została podzielona przez łączną liczbę abonentów we wszystkich 
państwach członkowskich. Obliczenia dokonano w oparciu o dane według stanu na dzień 1 lipca 2016 r. 
W przypadku państw spoza strefy euro zastosowano średni kurs wymiany z drugiego kwartału 2016 r. uzyskany 
z bazy danych Europejskiego Banku Centralnego. 
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(1) Dz.U. L 172 z 30.6.2012, s. 10. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2352 z dnia 16 grudnia 2015 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za 

zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii (Dz.U. L 331 z 17.12.2015, s. 7). 
(3) 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.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33). 
(4) Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej 

i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7). 



(8)  Należy zatem zaktualizować wartość średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w Unii 
określonej w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2352. 

(9)  Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2352. 

(10)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 531/2012 Komisja będzie co roku dokonywać przeglądu średniej ważonej 
maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii. 

(11)  Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Łączności, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wysokość średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii ustala się na 
0,0108 EUR za minutę. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2352 traci moc. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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