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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 marca 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

(druk nr 1144)

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171,

poz. 1800, z późn. zm.)

Art. 39.
1. Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a, w

drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązki:
1) kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego,

wskazując sposoby kalkulacji kosztów, jakie operator powinien stosować na
podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 51, zgodnie z
zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów;

2) stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających zwrot
uzasadnionych kosztów operatora.

<1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE wskazuje metody ustalania opłat,
które będzie stosował w przypadkach, o których mowa w ust. 4.>

[2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
Prezesowi UKE, na jego żądanie, szczegółowe uzasadnienie wysokości opłat w oparciu o
uzasadnione koszty.]

<2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia Prezesowi UKE, na jego żądanie, szczegółowe uzasadnienie wysokości
opłat ustalonych w oparciu o uzasadnione koszty.>

[3. W celu weryfikacji wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE:
1) przeprowadza badanie, o którym mowa w art. 53 ust. 5;
2) niezależnie od badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5, może zastosować inne

metody ustalania opłat niż stosowane przez operatora, w tym może wziąć pod uwagę
wysokość lub metody ustalania opłat na porównywalnych rynkach konkurencyjnych.]

<3. W celu weryfikacji wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE
przeprowadza badanie, o którym mowa w art. 53 ust. 5.>

4. W przypadku:
1) braku możliwości przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5, z

przyczyn leżących po stronie operatora,
2) odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania, o

którym mowa w art. 53 ust. 5, z uwagi na zaistnienie okoliczności
uniemożliwiających jej sformułowanie z przyczyn leżących po stronie operatora,
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3) wyrażenia przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania, o którym mowa
w art. 53 ust. 5, opinii negatywnej albo opinii z zastrzeżeniami,

[4) wystąpienia istotnych różnic pomiędzy wysokością opłat ustalonych przez operatora
a wysokością opłat ustalonych przez Prezesa UKE zgodnie z ust. 3]

<4) wystąpienia różnic pomiędzy wysokością opłat ustalonych przez operatora a
wysokością kosztów zweryfikowanych zgodnie z ust. 3>

[- Prezes UKE ustala wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego lub ich
maksymalny albo minimalny poziom stosując metody, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
Ustalenie powyższych opłat następuje w odrębnej decyzji, bądź też w decyzjach, o których
mowa w art. 28-30, art. 43 lub art. 139.]
<– Prezes UKE ustala wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego lub ich
maksymalny albo minimalny poziom stosując metody, o których mowa w ust. 1a.
Ustalenie powyższych opłat następuje w odrębnej decyzji.>

5. Prezes UKE ustalając opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego bierze pod uwagę
promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych
korzyści dla użytkowników końcowych, jak również zwrot uzasadnionych kosztów.

Art. 40.
1. Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a, w

drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązek ustalania
opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty.

<1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE wskazuje sposoby weryfikacji i
ustalania opłat, o których mowa w ust. 3 i 4.>

2. Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia
Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości opłat ustalonych w oparciu o ponoszone koszty.

[3. W celu oceny prawidłowości wysokości opłat ustalonych przez operatora, o którym
mowa w ust. 1, Prezes UKE może uwzględnić wysokość lub metody ustalania opłat na
porównywalnych rynkach konkurencyjnych lub inne sposoby oceny prawidłowości
wysokości tych opłat.]

<3. W celu oceny prawidłowości wysokości opłat ustalonych przez operatora, o którym
mowa w ust. 1, Prezes UKE może zastosować sposoby weryfikacji opłat, o których
mowa w ust. 1a.>

[4. W przypadku, gdy według oceny, o której mowa w ust. 3, wysokość opłat ustalonych
przez operatora jest nieprawidłowa, Prezes UKE ustala wysokość opłat lub ich
maksymalny albo minimalny poziom stosując metody, o których mowa w ust. 3, biorąc
pod uwagę promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienie
maksymalnych korzyści dla użytkowników końcowych. Ustalenie opłat następuje w
odrębnej decyzji, bądź też w decyzjach, o których mowa w art. 28-30, art. 43 lub
art. 139.]

<4. W przypadku, gdy według przeprowadzonej oceny, o której mowa w ust. 3,
wysokość opłat ustalonych przez operatora jest nieprawidłowa, Prezes UKE ustala
wysokość opłat lub ich maksymalny albo minimalny poziom stosując sposoby
ustalania opłat, o których mowa w ust. 1a, biorąc pod uwagę promocję efektywności
i zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych korzyści dla
użytkowników końcowych. Ustalenie opłat następuje w odrębnej decyzji.>


