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WarSZaWa, 6 pa±dziernika 2017 r.

Do: Pan Marcln Cichy
Prezes Urzçdu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18120
01-211 Warszawa

Wnioskodawca: Amerykanska izba Handlowa w Paisce1
Spektrum Tower, 16 piçtro
vi. Twarda 18
00-105 Warszawa

Strona: EmiTel sp. z 0.0.
vi. Khmczaka 1,02-797 Warszawa

(1 )Poiska izba informatyki i Telekomunikacji
vi. Kwczkowskiego 8 00-380 Warszawa
(2)Krajowa izba Gospodarcza Elekironiki i
vi. Stçpinska 22/30 00-739 Warszawa
(3)Poiska izba Komunikacji Eiektronicznej
vi. Przemystowa 30 00-450 Warszawa
(4)Poiska izba Radiodyfuzji Cyfrowej vi. Grunwaldzka 104
60-307 Poznañ

Sygn. DHRT.SMP.6040.2.2017.1

Wniosek
a wyraienie zgody na przedstawienie pogiadu w sprawie przez organizacjç

spolecznq, która nie uczestniczy w postqpowaniu na prawach strony

Na podstawie art. 31 § 5 kpa2 Amerykañska Izba Handlowa w Poisce prosi a wyraenie zyody na
przedslawienie poglqdu jako organizacja spoleczna, ktôra nie uczestniczy na prawach strony w
postpowaniu administracyjnym prowadzonym przed Prezesem Urzçdu Komunikacji Elektronicznej,
pa przeprowadzeniu anahzy hurtawego rynku wiadczenia uslugi transmisji programOw
radiofanicznych w sprawie:
1) okreienia rynku wlaciwego, zgodnie z prawem konkurencji, uwzglçdniaffic uwarunkowania
krajowe oraz w najwiçkszym mohwie stopniu zalecenie Komisji i wytyczne, a których mowa w art. 19
ust. 3 ustawy z dnia 16 Iipca 2004 r. Prawo teiekamunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. paz. 1489, z paTh.
zm.), w zakresie wyrobOw i uslug telekomunikacyjoych, zwanego daiej ,rynkiem wtaciwym,
2) ustaienia, czy na rynku wfaciwym wystçpuje przedsiçbiorca teiekomunikacyjny a znaczcej
pozycji rynkowej lub przedsiçbiorcy telekomunikacyjni zajmufficy koiektyrn pozycjç znaczq,
3) wyznaczenia przedsiçbiorcy telekomunikacyjnego 0 znaczqcej pozycji rynkowej iub
przedsiçbiorców telekomunikacyjnych zajmujcych koIektwnq pozycjç znaczcq, w przypadku
stwierdzenia, e na rynku waciwym nie wystpuje skuteczna konkurencja oraz nalo±enia ia tego

1 Amaiykañska Izba Handlowa dziala w formie tundacji, wpisanej do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spolecznych i
zawodoch, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej Krajowega Rejestru 5dowego,
prowadzonego przez Sd Rejonov.y dia m.st. Warszay, XVI Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS:0000142057
2 Ustawa z 14 czerwta 1960 r. — Kodeks postçpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, paz. 1071 ze zm.
dalej rôwnie2 k.p.a)

Uczestnicy na prawach strony:

Telekomunikacji
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przedsiçbiorcç lub przedsiçbiorcOw telekomunikacyjnych zajmujqcych kolektwn pozycjç znaczqcq
cbowiqzków regulacyjnych,
4) utrzymania, zmiany albo uchylenia obowiqzkOw regulacyjnych naIoonych na przedsiçbiorcç
telekomunikacyjnego 0 znaczqcej pozycji rynkowej lub przedsiçbiorcOw telekomunikacyjriych
zajmujqcych kolektywnq pOZyC]Q znaczqcq przed przeprowadzeniem analizy rynku,

Uzasadnienie

Organizaca spaleczna - Amerykañska Izba Handlowa w Poisce

AmerWahska lzba Handlowa w Poisce (dalej rOwnie: AmCham), zalo±ona w 1990 roku,
jest wiodqcq organizacjq inwestorOw zagranicznych w Poisce. Reprezentuje firmy
czlonkowskie oraz spoecznoO inwestorOw zagranicznych, zaznaczajqc pozytywnq rolç
biznesu i handlu w rozwoju Poiski i spoleczeñstwa poiskiego. AmCham, w ciqgu 25 at swojej
dziaIaInoci odegral istotnq rolç we wspieraniu polskiej transformacji zachçcajqc
amerykanskie firmy do inwestowania w Poisce oraz wdraania amerykanskich standardOw w
prowadzeniu poiskiego biznesu. Jest jednym z pierwszych NGO dziatajqcych w Poisce, ktOry
stworzyl standardy dziatania dia innych organizacji pozarzqdowych I nadal stanowi przyktad
platformy wspOlpracy biznesu z rzqdem.

Obecnie AmCham zrzesza ponad 330 firm czlonkowskich, ktOre stanowiq najwiçkszq grupç
inwestorOw zagranicznych w Poisce, a ich {qczne nakiady inwestycyjne w Palace
przekroczyty 91 miliardOw dolarOw. Czlonkawie AmCham sq równie± jednymi z wa2niejszych
pracodawcOw w Poisce, zatrudniajq ok. 200 tys. osOb. Cztonkiem AmCham jest rownie
EmiTel Sp. z 0.0. oraz inni przedsiçbiorcy telekomunikacyjni.

II. Mo±liwoó przedstawienia poglqdu w sprawie pnez organizacjç spolecznq AmCham

1) Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 5 kpa, organizacja spoleczna, ktára nie uczestniczy w postçpowaniu
na prawach strony, mote za zgodq organu administracji publicznej przedstawiO organowi
swój poglqd w sprawie, wyraony w uchwale lub owiadczeniu jej organu statutowego.

2) Cele statutowe AmCham obejmujq midzy innymi ,,udzielanie pomocy polskim I
amerykahskim inwestorom na temnie Poiski”,. inicjowanie I wspieranie dziaiaO na aecz
rozwoju podmiotow gospodarczych na terenie Poiski” oraz ,reprezentowanie oraz
prezentacjç poglqdOw I problemow przedstawicieh gospodarki amerykaAskief, cc oznacza,
ze do zadañ AmCham naleky reprezentowanie i ochrona interesOw cztonków w zakresie
prowadzonej dzialalnofti gospodarczej. w szczegOlnoci wobec organów pañstwowych,
samorzqdowych, organizacji krajowych i zagranicznych.

3) Czlonkami AmCham sq przedsiçbiorcy telekomunikacyjni, na dziatalnoO ktôrych wplywa
1reá obowiqzkOw regulacyjnych nakiadanych, zmienianych lub uchylanych przez Prezesa
Urzçdu Komunikacji Elektronicznej. Zatem wyra2enie opinü przez AmCham w postçpcwaniu
prowadzonym obecnie przez Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej jest zgodne z jej
celami statutowymi, gdy prawa i obowiqzki przedsiçbiorcOw telekomunikacyjnych mogq
zale2eá ad cazstrzygniçO zapadlych w postpowaniu.

Prowadzone przez Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej postçpowanie realizuje
równi& cele okreIone w art. 1 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, takie, jak wspieranie
równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie wiadczenia ustug telekomunikacyjnych,
czy zapewnienie utytkownikam maksymalnych korzflci w zakresie ronorodnoci. ceny i
jakofti uslug telekomunikacyjnych. Ponadto, zgodnie z art. 189 ust. 2 Prawa
telekomunikacyjnego organy administracji tqcznofti, w tym Prezes Urzçdu Komunikacji
Elektronicznej, prowadzq politykç regulacyjnq majqcq na celu mm. wspieranie konkurencji w
zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnieñ towarzyszqcych lub
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wiadczenia uslug telekomunikacyjnych, czy usuwanie istniefficych bailer rynkowych w
zakresie dzialalnofti telekomunikacyjnej. Cele statutowe AmCham, takte w tym zakresie
pozostajq w zwiqzku z prcwadzonym postçpowaniem, cc dcdatkowo uzasadnia motliwoO
przedstawienia poglqdu w sprawie przez AmCham jako organizacjç spoleczn.

III. Stanowisko AmCham

1. Prowadzone przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej postçpowanie mote
zmierzaO do naotenia na spOlkç Emitel obowizkOw regulacyjnych I zmieniO formalnie
ustalone jut dia tej spólki warunki prowadzenia dzialalnoáci. Brak jest uzasadnienia, aby
poddawaO regulacji podmiot, ktOry doszedl do swojej pozycji rynkowej w drodze normalnej
gry kcnkurencyjnej, rywalizuffic zgodnie z prawem, w drodze przetargów i konkursáw, z
innymi konkurentami. Takie dzialanie mote byó niepokojqcym sygnalem dia inwestorOw
zagranicznych I kwestionowaO atrakcyjnq dla nich stabiInoO poiskiego systemu
regulacyjnego.

2. Dodatkowo chcielibflmy przedstawiO szczegOlowe argumenty wskazujqce na
konkurencWnoO analizowanego przez Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej rynku, a
w konsekwencji brak zasadnofti prowadzonego postçpowania:

Prezes Urzçdu Komunikacji Elektronicznej wszczql postçpowanie w sprawie
hurtowego rynku áwiadczenia uslugi transmisfi programôw radiofonicznych w ce/u
dostarczania tretci radiofonicznych u±ytkownikom koncowym.” W opinD AmCham tak
zakreIony rynek nie istnieje, a rynkiem hurtowym, ktOry powinien podlegaó analizie i
ewentualnie naloteniu obowizkOw regulacyjnych jest ,rynek zapewnienia dostqpu
do ohiektOw wysckociowych w ce/u áwiadczenia nadawcy us/ug transmisfl
nan’emnej te/ewi4i cyfrowef. Nalety zauwa±yO, it wIanie tak optykç przyjqt
brytyjski regulator Ofcom w prowadzonej analizie rynku brytyjskiego radiofonicznego
w roku 2005, przyjmujc wystpowanie rynku detalicznego powiqzanego, jako
,,ynku wiadczenia us/ug transmisji sygnalu naziemnej radio fonit’. 0 ile motna
mOwiá o odmiennym stanie konkurencyjnoci poiskiego I brytyjskiego rynku to trudno
jut zupelnie trudno przyjmowaO odmiennq optykç celem oceny takich samych
zjawisk gospodarczych. Brytyjski regulator zdecydowat sic na zakoñczenie regulacji
tego rynku w 2016 r.

• W Poisce prowadzone sq 1037 emisje radiofonlczne UKF I AM przy czym 231
emisji prowadzonych jest z 55 obiektów stanowiqcych wtasnoO EmiTel Sp. z
0.0. Tym samym dostçp do obiektów nadawczych radiofonicznych bçdqcych
wlasnotciq EmiTel Sp. z 0.0. pozwolilby wygenerowa jedynie co piqtq Polskq
emisje radiofonicznq.

• Szacujemy, it na rynku hurtowym dostçpnych jest do pozyskania ok. 1500 obiektOw
ktOre mogq slutyO celom transmisji radiofonicznych dutej mocy a przyjmujqc
zalotenie wykorzystania technologil transmisji radiofonicznych malych mocy nawet
ok. 15000 obiektOw. Regulacja podmiotu. ktOrego potencjal infrastrukturalny na
rynku hurtowym nie przekracza kilku procent jest zbçdna i mote powcdowaO
zaklócenie procesów konkurencyjnych.

• Na wytszym poziomie rynku (hurtowym) objçtym analizq przez Prezesa Urzçdu
Komunikacji Elektronicznej wystçpuje skuteczna konkurencja wynikaja,ca z dutej
podaty obiektOw wysokociowych.

• Odnoánie analizy nitszego poziomu rynku (detalicznego), zasadnicza, rolç w
ksztaftowaniu rynku detalicznego, tj. rynku wiadczenia uslug emisji sygnalu
radiofonicznego, odgrywaj4 cekIanodawcy, ktorzy wplsajq na stronç popytow
rynku detalicznego. W przypadku zmiany zainteresowania reklamodawcOw kupnem
czasu rekiamowego na rynku detalicznym zakohczy si równiet zainteresowanie
nadawcOw nabywaniem uslugi emisji radiofonicznych. Rekomendujemy rozwakenie
przez Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej wp4ywu jaki na przyszIoO emisji

https://.ofcom.org.ukJ_data/assets/pdr_fiIe/0022/5386o/mastsites,pdf
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radiofonicznych ma dostçp do trefti muzycznych w Internecie a tym samym wzrost
znaczenia rynku rekiamowego w Internecie.
Prezes Urzçdu Komunikacji Elektronicznej powinien, rozwa±yO prawie co druga
emisja na rynku wlaáciwym realizowana jest samcdzielnie przez nadawcOw (ok. 450
emisji radiofonicznych). Qczywiste jest wiçc, ±e silna pozycja nadawcow (khentOw
EmiTel) zdolnych do samodzielnego dziatania w zakresie telekomunikacji ma istotny
wplyw na warunki konkurencyjnoci na rynku ogranioza zdolno6 EmiTel do dzialan
niezale2nych.
Pragniemy r6wnie zwrOciO uwagç. e rynek detaliczny (tj. wiadczenia uslugi emisji
sygnalu przez przedsiçbiorcOw telekomunikacyjnych nadawcom) jest tzw. rynkiem
przetargowym 0 czym wiadczy chociaby fakt taki, ±e jedyne zamOwienia na uslugi
emisji sygnalu jakie mialy miejsce w oslatnich latach odbywaly sic gláwnie w trybach
zamOwienia publicznego nieograniczonego. To prowadzi do konstatacji, ±e
stosowanie przez nadawcOw takiego trybu jest wystarczajqcym mechanizmem
zabezpieczajacym zachowanie konkurencyjnoci rynku.
Majc powyflze na wzglçdzie oceniamy. ze nitszy poziom rynku (detaliczny)
wykazuje wystçpowanie skutecznej konkurencji I rôwnowaga tego rynku mo±e ulec
zaklOceniu w przypadku naloenia na jednego z przedsiçbiorcOw (EmiTel Sp. z o.o.)
dodalkowych obowiqzkOw regulacyjnych.

W zwizku z powyszym AmCham nie dostrzega problemOw rynkowych, które interwencja
regulacyjna Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej mogtaby rozwizaO. W ocenie AmCham
analizowany rynek nie spelnia testu trzech kryteriOw uzasadniajcych postçpowanie, czyli brak
wysokich i tiwalych barier we$cia na ten rynek, prawo konkurencji jest wystçpujqce, a take
wystçpuffi na nim tendencje w stronç efektywnej konkurencji i jest w petni konkurencyjny, diatego
apelujemy o rozwaenie wydania przez Prezesa Urzçdu Komunikacji Elektronicznej postanowienia
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Takie rozwiqzanie z pewnoci
pomo±e firmom w Poisce funkcjonowaO stabilnie i realizowaó ich plany biznesowe oraz unikaO
postrzegania Polski jako kraju zmiennego regulacyjnie.

Z powazaniem,

Dorota Dbrowska
Prezes Fundacji Amerykañskiej lzby Handlowej w Poisce


