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Poprawka   163 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 3 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 - uwzględniając Protokół (nr 1) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, 

Or. el 

 

Poprawka   164 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 3 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 - uwzględniając Protokół (nr 2) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

Or. el 

 

Poprawka   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając uzasadnioną opinię 

Senatu RP, 

Or. it 
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Poprawka   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając uzasadnioną opinię 

Senatu Republiki Czeskiej, 

Or. it 

 

Poprawka   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 c (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając uzasadnioną opinię 

Izby Reprezentantów Malty, 

Or. it 

 

Poprawka   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 d (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając opinię Rady 

Federalnej Niemiec, 

Or. it 

 

Poprawka   169 

João Ferreira 
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Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 

pierwszym czytaniu; 

1. Parlament Europejski odrzuca 

wniosek Komisji. 

Or. pt 

 

Poprawka   170 

João Ferreira 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

2. zwraca się do Komisji o ponowne 

przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzić znaczące zmiany do 

swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

skreśla się 

Or. pt 

Poprawka   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Tytuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiające Organ Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiające Organ Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej 

(BEREC) oraz Urząd BEREC 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Or. en 

 



 

PE602.937v01-00 6/151 AM\1122719PL.docx 

PL 

Poprawka   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Tytuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiające Organ Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 

odrzuca wniosek dotyczący 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiającego Organ Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG). 

Or. de 

Uzasadnienie 

Nie ma potrzeby przekształcania BEREC i jego urzędu w pełnoprawną agencję. Należy 

zachować już istniejące struktury, ponieważ okazały się skuteczne. Należy raczej wzmocnić 

funkcje i zadania BEREC oraz jego urzędu w obliczu zmieniającego się otoczenia 

technologicznego i zmian sytuacji na rynku, nie ingerując przy tym w podstawowe struktury 

administracyjne. Ich zmiana skutkowałaby jedynie dalszymi niepotrzebnymi obciążeniami 

administracyjnymi. 

Poprawka   173 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 1) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

sprawie roli parlamentów narodowych w 

Unii Europejskiej, 

Or. el 

 

Poprawka   174 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Umocowanie 1 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności, 

Or. el 

 

Poprawka   175 

Victor Negrescu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 531/201223 

uzupełnia i wspiera – w zakresie, w jakim 

dotyczy to do ogólnounijnego roamingu – 

zasady przewidziane w ramach 

regulacyjnych łączności elektronicznej; 

ustanowiono w nim również niektóre 

zadania BEREC. 

(2) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 531/201223 

uzupełnia i wspiera – w zakresie, w jakim 

dotyczy to do ogólnounijnego roamingu – 

zasady przewidziane w ramach 

regulacyjnych łączności elektronicznej; 

ustanowiono w nim również niektóre 

zadania BEREC. Ramy regulacyjne 

łączności elektronicznej generalnie 

osiągnęły swój ogólny cel, jakim jest 

zapewnienie powstania konkurencyjnego 

sektora oferującego istotne korzyści 

użytkownikom końcowym. 

_________________ _________________ 

23 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 (Dz.U. L 172 z 

30.6.2012, s. 10). 

23 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 (Dz.U. L 172 z 

30.6.2012, s. 10). 

Or. en 

 

Poprawka   176 
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Rolandas Paksas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/212024 

ustanowiono wspólne zasady służące 

ochronie równego i niedyskryminacyjnego 

traktowania ruchu przy świadczeniu usług 

dostępu do internetu oraz powiązane 

prawa użytkowników końcowych, a także 

utworzono nowy mechanizm ustalania 

cen detalicznych za ogólnounijne usługi 

roamingu regulowanego. W 

rozporządzeniu tym ustanowiono 

dodatkowe zadania BEREC, w 

szczególności wydawanie wytycznych w 

sprawie wykonywania obowiązków 

krajowych organów regulacyjnych w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu, a także sprawozdawczość i 

konsultacje w sprawie projektów aktów 

wykonawczych, które Komisja ma przyjąć 

w odniesieniu do ogólnounijnego 

roamingu. 

(3) W rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/212024 

(„rozporządzenie w sprawie jednolitego 

rynku telekomunikacyjnego”) 
ustanowiono ponadto dodatkowe zadania 

BEREC w odniesieniu do dostępu do 

otwartego internetu. 

_________________ _________________ 

24 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 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 (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1). 

24 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 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 (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka   177 

Victor Negrescu 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/212024 

ustanowiono wspólne zasady służące 

ochronie równego i niedyskryminacyjnego 

traktowania ruchu przy świadczeniu usług 

dostępu do internetu oraz powiązane prawa 

użytkowników końcowych, a także 

utworzono nowy mechanizm ustalania cen 

detalicznych za ogólnounijne usługi 

roamingu regulowanego. W 

rozporządzeniu tym ustanowiono 

dodatkowe zadania BEREC, w 

szczególności wydawanie wytycznych w 

sprawie wykonywania obowiązków 

krajowych organów regulacyjnych w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu, a także sprawozdawczość i 

konsultacje w sprawie projektów aktów 

wykonawczych, które Komisja ma przyjąć 

w odniesieniu do ogólnounijnego 

roamingu. 

(3) W rozporządzeniu (UE) nr 

2015/2120 Parlamentu Europejskiego i 

Rady24 ustanowiono wspólne zasady 

służące ochronie równego i 

niedyskryminacyjnego traktowania ruchu 

przy świadczeniu usług dostępu do 

internetu oraz powiązane prawa 

użytkowników końcowych, a także 

utworzono nowy mechanizm ustalania cen 

detalicznych za ogólnounijne usługi 

roamingu regulowanego. W 

rozporządzeniu tym ustanowiono 

dodatkowe zadania BEREC, w 

szczególności wydawanie wytycznych w 

sprawie realizacji zobowiązań krajowych 

organów regulacyjnych w odniesieniu do 

dostępu do otwartego internetu, a także 

sprawozdawczość i konsultacje w sprawie 

projektów aktów wykonawczych, które 

Komisja ma przyjąć w odniesieniu do 

ogólnounijnego roamingu. 

_________________ _________________ 

24 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 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 (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1). 

24 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 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 (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka   178 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Ostateczne wytyczne BEREC w 

sprawie wdrożenia przez krajowe organy 

regulacyjne europejskich przepisów 

dotyczących neutralności internetu zostały 

przyjęte z zadowoleniem jako wartościowe 

wskazówki pozwalające zagwarantować 

silny, wolny i otwarty internet dzięki 

zapewnieniu spójnego stosowania zasad 

służących ochronie równego i 

niedyskryminacyjnego traktowania ruchu 

przy świadczeniu usług dostępu do 

internetu oraz powiązanych praw 

użytkowników końcowych. 

Or. en 

 

Poprawka   179 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) BEREC i Urząd BEREC („Urząd 

BEREC”) zostały ustanowione 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1211/200925. BEREC zastąpił Europejską 

Grupę Regulatorów ds. Sieci i Usług 

Łączności Elektronicznej26 i miał 

przyczyniać się do rozwoju i lepszego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego sieci 

i usług łączności elektronicznej, dążąc do 

zapewnienia spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej. 

Urząd BEREC został ustanowiony jako 

organ wspólnotowy posiadający 

osobowość prawną do realizacji zadań, o 

których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 

1211/2009, w szczególności świadczenia 

na rzecz BEREC wspomagających usług 

zawodowych i administracyjnych. 

(4) BEREC i Urząd BEREC („Urząd 

BEREC”) zostały ustanowione 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1211/200925. BEREC zastąpił Europejską 

Grupę Regulatorów ds. Sieci i Usług 

Łączności Elektronicznej26 i miał 

przyczyniać się z jednej strony do rozwoju, 

a z drugiej strony do lepszego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego sieci 

i usług łączności elektronicznej, dążąc do 

zapewnienia spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej. 

Urząd BEREC został ustanowiony jako 

organ wspólnotowy posiadający 

osobowość prawną do realizacji zadań, o 

których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 

1211/2009, w szczególności świadczenia 

na rzecz BEREC wspomagających usług 
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zawodowych i administracyjnych. 

_________________ _________________ 

25 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 

dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające 

Organ Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 

Urząd (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1). 

25 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z 

dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające 

Organ Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz 

Urząd (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1). 

26 Decyzja Komisji 2002/627/WE z dnia 29 

lipca 2002 r. ustanawiająca Europejski 

Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności 

Elektronicznej (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, 

s. 38). 

26 Decyzja Komisji 2002/627/WE z dnia 29 

lipca 2002 r. ustanawiająca Europejski 

Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności 

Elektronicznej (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, 

s. 38). 

Or. el 

 

Poprawka   180 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) W decyzji 2010/349/UE1 

przedstawiciele rządów państw 

członkowskich postanowili, że siedzibą 

Urzędu BEREC będzie Ryga. Umowa 

między rządem Republiki Łotewskiej a 

Urzędem BEREC w sprawie siedziby 

została podpisana w dniu 24 lutego 

2011 r. i weszła w życie w dniu 5 sierpnia 

2011 r. Aby zadania Urzędu BEREC był 

realizowane w sposób efektywny i 

opłacalny, konieczne może być 

oddelegowanie członka lub członków 

personelu do innego państwa 

członkowskiego. Doświadczenie pokazało, 

że w szczególności istnieje potrzeba 

umieszczenia co najmniej jednego 

urzędnika łącznikowego w Brukseli. 

 _________________ 

 (1) Decyzja podjęta za wspólnym 

porozumieniem przedstawicieli rządów 
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państw członkowskich z dnia 31 maja 

2010 r. w sprawie lokalizacji siedziby 

Urzędu Organu Europejskich 

Regulatorów Łączności Elektronicznej 

(BEREC) (2010/349/EU) (Dz.U. L 156 z 

23.6.2010, s. 12). 

Or. en 

 

Poprawka   181 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W komunikacie z dnia 6 maja 2015 

r. zatytułowanym „Strategia jednolitego 

rynku cyfrowego dla Europy”27 Komisja 

planowała przedstawienie w 2016 r. 

wniosków w sprawie ambitnej, gruntownej 

nowelizacji ram regulacyjnych łączności 

elektronicznej, koncentrując się m.in. na 

zapewnieniu skuteczniejszych 

instytucjonalnych ram dla regulacji w celu 

dostosowania przepisów 

telekomunikacyjnych do potrzeb, co 

stanowi element tworzenia odpowiednich 

warunków dla jednolitego rynku 

cyfrowego. Obejmują one budowę sieci 

łączności o bardzo dużej przepustowości, 

bardziej skoordynowane zarządzanie 

widmem radiowym dla sieci 

bezprzewodowych oraz stworzenie 

równych warunków funkcjonowania dla 

zaawansowanych sieci cyfrowych i usług 

innowacyjnych. W komunikacie 

podkreślono, że zmiany na rynku i w 

otoczeniu technologicznym sprawiają, że 

konieczne jest wzmocnienie ram 

instytucjonalnych poprzez zwiększenie roli 

BEREC. 

(5) W komunikacie z dnia 6 maja 2015 

r. zatytułowanym „Strategia jednolitego 

rynku cyfrowego dla Europy”27 Komisja 

planowała przedstawienie w 2016 r. 

wniosków w sprawie ambitnej, gruntownej 

nowelizacji ram regulacyjnych łączności 

elektronicznej, koncentrując się m.in. na 

zapewnieniu skuteczniejszych 

instytucjonalnych ram dla regulacji w celu 

dostosowania przepisów 

telekomunikacyjnych do potrzeb, co 

stanowi element tworzenia odpowiednich 

warunków dla jednolitego rynku 

cyfrowego. Obejmują one przynajmniej 

budowę sieci łączności o bardzo dużej 

przepustowości, bardziej skoordynowane 

zarządzanie widmem radiowym dla sieci 

bezprzewodowych oraz stworzenie 

równych warunków funkcjonowania dla 

zaawansowanych sieci cyfrowych i usług 

innowacyjnych. W komunikacie 

podkreślono, że zmiany na rynku i w 

otoczeniu technologicznym sprawiają, że 

konieczne jest wzmocnienie ram 

instytucjonalnych poprzez zwiększenie roli 

BEREC. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 
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Or. el 

 

Poprawka   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 

r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” Parlament Europejski wezwał 

Komisję, aby z myślą o dalszej integracji 

jednolitego rynku cyfrowego zadbała o 

wprowadzenie sprawniejszych ram 

instytucjonalnych. Komisja może to 

uczynić poprzez wzmocnienie roli, 

zdolności i uprawnień decyzyjnych 

BEREC, aby umożliwić wspieranie przez 

BEREC spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej, 

zapewnić skuteczny nadzór nad rozwojem 

jednolitego rynku sprawowany przez 

BEREC oraz pomóc w rozwiązywaniu 

przez BEREC sporów transgranicznych. 

Parlament Europejski podkreśla również w 

związku z tym potrzebę lepszego 

wyposażenia finansowego i osobowego 

BEREC oraz odpowiedniego wzmocnienia 

jego struktury zarządzania. 

(6) W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 

r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” Parlament Europejski wezwał 

Komisję, aby z myślą o dalszej integracji 

jednolitego rynku cyfrowego zadbała o 

wprowadzenie sprawniejszych ram 

instytucjonalnych. Komisja może to 

uczynić poprzez wzmocnienie roli, 

zdolności i uprawnień decyzyjnych 

BEREC, aby umożliwić wspieranie przez 

BEREC spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej 

przy pełnym poszanowaniu zasady 

pomocniczości oraz pomóc w 

rozwiązywaniu przez BEREC sporów 

transgranicznych. Parlament Europejski 

podkreśla w związku z tym, że niezbędne 

wyposażenie finansowe i osobowe BEREC 

nie powinno dodatkowo obciążać budżetu 

Unii. 

Or. it 

 

Poprawka   183 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 

r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” Parlament Europejski wezwał 

(6) W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 

r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” Parlament Europejski wezwał 
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Komisję, aby z myślą o dalszej integracji 

jednolitego rynku cyfrowego zadbała o 

wprowadzenie sprawniejszych ram 

instytucjonalnych. Komisja może to 

uczynić poprzez wzmocnienie roli, 

zdolności i uprawnień decyzyjnych 

BEREC, aby umożliwić wspieranie przez 

BEREC spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej, 

zapewnić skuteczny nadzór nad rozwojem 

jednolitego rynku sprawowany przez 

BEREC oraz pomóc w rozwiązywaniu 

przez BEREC sporów transgranicznych. 

Parlament Europejski podkreśla również w 

związku z tym potrzebę lepszego 

wyposażenia finansowego i osobowego 

BEREC oraz odpowiedniego wzmocnienia 

jego struktury zarządzania. 

Komisję, aby z myślą o dalszej integracji 

jednolitego rynku cyfrowego zadbała o 

wprowadzenie sprawniejszych ram 

instytucjonalnych. Zwrócił się on w 

szczególności do Komisji o wzmocnienie 

roli, zdolności i uprawnień decyzyjnych 

BEREC, aby umożliwić wspieranie przez 

BEREC spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej, 

zapewnić skuteczny nadzór nad rozwojem 

jednolitego rynku sprawowany przez 

BEREC oraz pomóc w rozwiązywaniu 

przez BEREC sporów transgranicznych. 

Parlament Europejski podkreśla również w 

związku z tym potrzebę lepszego 

wyposażenia finansowego i osobowego 

BEREC oraz odpowiedniego wzmocnienia 

jego struktury zarządzania. 

Or. en 

 

Poprawka   184 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 

r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” Parlament Europejski wezwał 

Komisję, aby z myślą o dalszej integracji 

jednolitego rynku cyfrowego zadbała o 

wprowadzenie sprawniejszych ram 

instytucjonalnych. Komisja może to 

uczynić poprzez wzmocnienie roli, 

zdolności i uprawnień decyzyjnych 

BEREC, aby umożliwić wspieranie przez 

BEREC spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej, 

zapewnić skuteczny nadzór nad rozwojem 

jednolitego rynku sprawowany przez 

BEREC oraz pomóc w rozwiązywaniu 

przez BEREC sporów transgranicznych. 

Parlament Europejski podkreśla również w 

(6) W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 

r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym” Parlament Europejski wezwał 

Komisję, aby z myślą o dalszej integracji 

jednolitego rynku cyfrowego zadbała o 

wprowadzenie sprawniejszych ram 

instytucjonalnych. Komisja może to 

uczynić poprzez wzmocnienie roli, 

zdolności i uprawnień decyzyjnych 

BEREC, aby umożliwić wspieranie przez 

BEREC spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej, 

zapewnić skuteczny nadzór nad rozwojem 

jednolitego rynku sprawowany przez 

BEREC oraz pomóc w rozwiązywaniu 

przez BEREC sporów transgranicznych. 

Parlament Europejski podkreśla również w 



 

AM\1122719PL.docx 15/151 PE602.937v01-00 

 PL 

związku z tym potrzebę lepszego 

wyposażenia finansowego i osobowego 

BEREC oraz odpowiedniego wzmocnienia 

jego struktury zarządzania. 

związku z tym potrzebę lepszego 

wyposażenia finansowego i osobowego 

BEREC oraz dalszego odpowiedniego 

wzmocnienia jego struktury zarządzania. 

Or. el 

 

Poprawka   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) BEREC i Urząd BEREC wniosły 

pozytywny wkład na rzecz spójnego 

wdrażania ram regulacyjnych łączności 

elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją 

znaczne rozbieżności między państwami 

członkowskimi w zakresie praktyki 

regulacyjnej. Co więcej, struktura 

zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest 

nadmiernie skomplikowana i generuje 

zbędne obciążenie administracyjne. Aby 

zapewnić przyrost wydajności i synergię 

oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju 

rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii, jak również do 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii, niniejsze 

rozporządzenie ma na celu wzmocnienie 

roli BEREC i jego struktury zarządzania 

poprzez ustanowienie BEREC jako 

zdecentralizowanej agencji unijnej. 

Odpowiada to również potrzebie 

odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej 

roli odgrywanej przez BEREC po wejściu 

w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

w którym ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, 

(7) BEREC i Urząd BEREC wniosły 

pozytywny wkład na rzecz spójnego 

wdrażania ram regulacyjnych łączności 

elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją 

znaczne rozbieżności między państwami 

członkowskimi w zakresie praktyki 

regulacyjnej. Aby zapewnić przyrost 

wydajności i synergię oraz dodatkowo 

przyczynić się do rozwoju rynku 

wewnętrznego łączności elektronicznej w 

całej Unii, jak również do propagowania 

dostępu do transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości i wykorzystania 

takiej transmisji, wspierania konkurencji w 

dziedzinie sieci, usług i urządzeń 

towarzyszących w ramach łączności 

elektronicznej, a także działania w interesie 

obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie 

ma na celu wzmocnienie roli BEREC. 

Odpowiada to również potrzebie 

odzwierciedlenia roli odgrywanej przez 

BEREC po wejściu w życie rozporządzenia 

(UE) nr 531/2012, w którym ustanowiono 

zadania BEREC w odniesieniu do 

ogólnounijnego roamingu, rozporządzenia 

(UE) 2015/2120, w którym ustanowiono 

zadania BEREC w odniesieniu do dostępu 

do otwartego internetu i ogólnounijnego 

roamingu, i dyrektywy, w której 

ustanowiono liczne nowe zadania BEREC, 

takie jak wydawanie decyzji i wytycznych 
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rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym 

ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu i ogólnounijnego roamingu, i 

dyrektywy, w której ustanowiono liczne 

nowe zadania BEREC, takie jak 

wydawanie decyzji i wytycznych 

dotyczących różnych tematów, składanie 

sprawozdań w kwestiach technicznych, 

prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii 

na temat procedur rynku wewnętrznego 

dotyczących projektów środków krajowych 

w sprawie regulacji rynku, jak też na temat 

przyznawania praw do użytkowania 

widma radiowego. 

dotyczących różnych tematów, składanie 

sprawozdań w kwestiach technicznych, 

prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii 

na temat procedur rynku wewnętrznego 

dotyczących projektów środków krajowych 

w sprawie regulacji rynku. 

Or. it 

 

Poprawka   186 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) BEREC i Urząd BEREC wniosły 

pozytywny wkład na rzecz spójnego 

wdrażania ram regulacyjnych łączności 

elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją 

znaczne rozbieżności między państwami 

członkowskimi w zakresie praktyki 

regulacyjnej. Co więcej, struktura 

zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest 

nadmiernie skomplikowana i generuje 

zbędne obciążenie administracyjne. Aby 

zapewnić przyrost wydajności i synergię 

oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju 

rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii, jak również do 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

(7) BEREC i Urząd BEREC wniosły 

pozytywny wkład na rzecz spójnego 

wdrażania ram regulacyjnych łączności 

elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją 

znaczne rozbieżności między państwami 

członkowskimi w zakresie praktyki 

regulacyjnej, na przykład w obszarze 

produktów hurtowego dostępu, dla 

którego BEREC nie zapewnił 

wystarczających wytycznych, co 

negatywnie wpływa na firmy prowadzące 

działalność transgraniczną. Co więcej, 

struktura zarządzania BEREC i Urzędu 

BEREC jest nadmiernie skomplikowana i 

generuje zbędne obciążenie 

administracyjne. Aby zapewnić przyrost 

wydajności i synergię oraz dodatkowo 

przyczynić się do rozwoju rynku 

wewnętrznego łączności elektronicznej w 

całej Unii, jak również do propagowania 
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w interesie obywateli Unii, niniejsze 

rozporządzenie ma na celu wzmocnienie 

roli BEREC i jego struktury zarządzania 

poprzez ustanowienie BEREC jako 

zdecentralizowanej agencji unijnej. 

Odpowiada to również potrzebie 

odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej 

roli odgrywanej przez BEREC po wejściu 

w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

w którym ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, 

rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym 

ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu i ogólnounijnego roamingu, i 

dyrektywy, w której ustanowiono liczne 

nowe zadania BEREC, takie jak 

wydawanie decyzji i wytycznych 

dotyczących różnych tematów, składanie 

sprawozdań w kwestiach technicznych, 

prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii 

na temat procedur rynku wewnętrznego 

dotyczących projektów środków krajowych 

w sprawie regulacji rynku, jak też na temat 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego. 

dostępu do transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości i wykorzystania 

takiej transmisji, wspierania konkurencji w 

dziedzinie sieci, usług i urządzeń 

towarzyszących w ramach łączności 

elektronicznej, a także działania w interesie 

obywateli Unii, niniejsze rozporządzenie 

ma na celu wzmocnienie roli BEREC i 

jego struktury zarządzania poprzez 

ustanowienie BEREC jako 

zdecentralizowanej agencji unijnej. 

Odpowiada to również potrzebie 

odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej 

roli odgrywanej przez BEREC po wejściu 

w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

w którym ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, 

rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym 

ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu i ogólnounijnego roamingu, i 

dyrektywy, w której ustanowiono liczne 

nowe zadania BEREC, takie jak 

wydawanie decyzji i wytycznych 

dotyczących różnych tematów, składanie 

sprawozdań w kwestiach technicznych, 

prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii 

na temat procedur rynku wewnętrznego 

dotyczących projektów środków krajowych 

w sprawie regulacji rynku, jak też na temat 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego. 

Or. en 

 

Poprawka   187 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) BEREC i Urząd BEREC wniosły 

pozytywny wkład na rzecz spójnego 

wdrażania ram regulacyjnych łączności 

(7) BEREC i Urząd BEREC wniosły 

pozytywny wkład na rzecz spójnego 

wdrażania ram regulacyjnych łączności 
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elektronicznej. Pomimo tego nadal istnieją 

znaczne rozbieżności między państwami 

członkowskimi w zakresie praktyki 

regulacyjnej. Co więcej, struktura 

zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest 

nadmiernie skomplikowana i generuje 

zbędne obciążenie administracyjne. Aby 

zapewnić przyrost wydajności i synergię 

oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju 

rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii, jak również do 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii, niniejsze 

rozporządzenie ma na celu wzmocnienie 

roli BEREC i jego struktury zarządzania 

poprzez ustanowienie BEREC jako 

zdecentralizowanej agencji unijnej. 

Odpowiada to również potrzebie 

odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej 

roli odgrywanej przez BEREC po wejściu 

w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

w którym ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, 

rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym 

ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu i ogólnounijnego roamingu, i 

dyrektywy, w której ustanowiono liczne 

nowe zadania BEREC, takie jak 

wydawanie decyzji i wytycznych 

dotyczących różnych tematów, składanie 

sprawozdań w kwestiach technicznych, 

prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii 

na temat procedur rynku wewnętrznego 

dotyczących projektów środków krajowych 

w sprawie regulacji rynku, jak też na temat 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego. 

elektronicznej. Pomimo tego istnieją 

znaczne rozbieżności między państwami 

członkowskimi w zakresie praktyki 

regulacyjnej. Co więcej, struktura 

zarządzania BEREC i Urzędu BEREC jest 

nadmiernie skomplikowana i generuje 

zbędne obciążenie administracyjne. Aby 

zapewnić przyrost wydajności i synergię 

oraz dodatkowo przyczynić się do rozwoju 

rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii, jak również do 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii, niniejsze 

rozporządzenie ma na celu wzmocnienie 

roli BEREC i jego struktury zarządzania 

poprzez ustanowienie BEREC jako 

zdecentralizowanej agencji unijnej. 

Odpowiada to również potrzebie 

odzwierciedlenia znacznie wzmocnionej 

roli odgrywanej przez BEREC po wejściu 

w życie rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

w którym ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do ogólnounijnego roamingu, 

rozporządzenia (UE) 2015/2120, w którym 

ustanowiono zadania BEREC w 

odniesieniu do dostępu do otwartego 

internetu i ogólnounijnego roamingu, i 

dyrektywy, w której ustanowiono liczne 

nowe zadania BEREC, takie jak 

wydawanie decyzji i wytycznych 

dotyczących różnych tematów, składanie 

sprawozdań w kwestiach technicznych, 

prowadzenie rejestrów i wydawanie opinii 

na temat procedur rynku wewnętrznego 

dotyczących projektów środków krajowych 

w sprawie regulacji rynku, jak też na temat 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego. 

Or. el 
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Poprawka   188 

Victor Negrescu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w 

pełnoprawną agencję. 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w 

pełnoprawną agencję, dbając o to, by nowa 

agencja generowała nową wartość dodaną 

i została dostosowana do priorytetów 

politycznych Unii, w szczególności do 

strategii jednolitego rynku cyfrowego. 

Or. en 

 

Poprawka   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w 

pełnoprawną agencję. 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w 

agencję niezależną od Komisji. 

Or. fr 

 

Poprawka   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 
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w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w 

pełnoprawną agencję. 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczne jest wykorzystanie 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz dalsze ich przekształcenie w 

pełnoprawną agencję. 

(8) Potrzeba spójnego stosowania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej we 

wszystkich państwach członkowskich ma 

podstawowe znaczenie dla udanego 

rozwoju rynku wewnętrznego łączności 

elektronicznej w całej Unii oraz 

propagowania dostępu do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji w dziedzinie sieci, usług i 

urządzeń towarzyszących w ramach 

łączności elektronicznej, a także działania 

w interesie obywateli Unii. Ze względu na 

zmiany na rynku i rozwój technologiczny, 

które często pociągają za sobą większe 

skutki transgraniczne, i z uwagi na 

dotychczasowe doświadczenia przy 

zapewnianiu spójnego wdrażania w 

dziedzinie łączności elektronicznej, 

konieczna jest kontynuacja 

dotychczasowych prac BEREC i Urzędu 

BEREC oraz ich dalszy rozwój. 
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Or. it 

 

Poprawka   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Agencja powinna działać i być 

zarządzana zgodnie z zasadami wspólnego 

oświadczenia Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 

lipca 2012 r. w sprawie agencji 

zdecentralizowanych („wspólne 

podejście”)28. Ze względu na utrwalony 

już wizerunek BEREC i koszty, jakie 

pociągnęłaby za sobą zmiana jego nazwy, 

nowa agencja powinna zachować nazwę 

BEREC. 

skreśla się 

_________________  

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 

agencji zdecentralizowanych z dnia 19 

lipca 2012 r. 

 

Or. it 

 

Poprawka   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Agencja powinna działać i być 

zarządzana zgodnie z zasadami wspólnego 

oświadczenia Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji Europejskiej z dnia 19 

lipca 2012 r. w sprawie agencji 

zdecentralizowanych („wspólne 

podejście”)28. Ze względu na utrwalony już 

(9) Agencja powinna działać i być 

zarządzana w pełni niezależnie od Komisji. 

Ze względu na utrwalony już wizerunek 

BEREC i koszty, jakie pociągnęłaby za 

sobą zmiana jego nazwy, nowa agencja 

powinna zachować nazwę BEREC. 
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wizerunek BEREC i koszty, jakie 

pociągnęłaby za sobą zmiana jego nazwy, 

nowa agencja powinna zachować nazwę 

BEREC. 

_________________  

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 

agencji zdecentralizowanych z dnia 19 

lipca 2012 r. 

 

Or. fr 

 

Poprawka   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania 

widma radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych, dostarczanie 

krajowym organom regulacyjnym 

niezbędnych wytycznych w celu 

zapewnienia wspólnych kryteriów i 

spójnego podejścia regulacyjnego oraz 

prowadzenie niektórych rejestrów na 

poziomie Unii. Nie narusza to zadań 

ustanowionych dla krajowych organów 

regulacyjnych, które są najbliżej rynków 

łączności elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

zadania, BEREC będzie nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 
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zadania, agencja potrzebować będzie 

odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich; będzie również nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 

Or. it 

 

Poprawka   195 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

zadania, agencja potrzebować będzie 

odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich; będzie również nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować dodatkowe 

zadania, mając na uwadze większą wagę 

zadań merytorycznych w porównaniu z 

zadaniami o charakterze czysto 

administracyjnym,  agencja potrzebować 

będzie odpowiednich zasobów 
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finansowych i ludzkich; będzie również 

nadal gromadzić wiedzę fachową, którą 

dysponują krajowe organy regulacyjne. 

Or. en 

 

Poprawka   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

zadania, agencja potrzebować będzie 

odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich; będzie również nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

zadania, Urząd BEREC potrzebuje 

odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich; będzie również nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 

Or. en 
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Poprawka   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych i Komisji, jest 

najodpowiedniejszym podmiotem, któremu 

można powierzyć takie zadania jak 

podejmowanie decyzji w pewnych 

kwestiach o wymiarze transgranicznym, 

wspieranie skutecznych procedur rynku 

wewnętrznego dotyczących projektów 

środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

zadania, agencja potrzebować będzie 

odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich; będzie również nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 

(10) BEREC, jako organ techniczny 

dysponujący fachową wiedzą z dziedziny 

łączności elektronicznej oraz składający się 

z przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych, jest najodpowiedniejszym 

podmiotem, któremu można powierzyć 

takie zadania jak podejmowanie decyzji w 

pewnych kwestiach o wymiarze 

transgranicznym, wspieranie skutecznych 

procedur rynku wewnętrznego dotyczących 

projektów środków krajowych (zarówno w 

odniesieniu do regulacji rynku, jak i 

przyznawania praw do użytkowania widma 

radiowego), dostarczanie krajowym 

organom regulacyjnym niezbędnych 

wytycznych w celu zapewnienia 

wspólnych kryteriów i spójnego podejścia 

regulacyjnego oraz prowadzenie 

niektórych rejestrów na poziomie Unii. Nie 

narusza to zadań ustanowionych dla 

krajowych organów regulacyjnych, które 

są najbliżej rynków łączności 

elektronicznej i ich lokalnych 

uwarunkowań. Aby realizować swoje 

zadania, agencja potrzebować będzie 

odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich; będzie również nadal gromadzić 

wiedzę fachową, którą dysponują krajowe 

organy regulacyjne. 

Or. fr 

 

Poprawka   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Aby zapewnić spójne stosowanie 

prawodawstwa w całej Unii, należy za 

pośrednictwem BEREC ustanowić 

mechanizm spójności na potrzeby 

współpracy między krajowymi organami 

regulacyjnymi. Mechanizm ten powinien 

mieć zastosowanie w szczególności w 

sytuacji, gdy krajowy organ regulacyjny 

zamierza przyjąć środek mający na celu 

wywołanie skutków prawnych, które mogą 

stworzyć barierę dla rynku wewnętrznego 

lub spowodować brak pewności prawa, 

jeżeli chodzi o wspólną interpretację 

prawodawstwa Unii. Powinien on mieć 

zastosowanie w przypadku, gdy dowolny 

krajowy organ regulacyjny wystąpi z 

wnioskiem, aby sprawa ta była 

rozpatrywana w ramach mechanizmu 

spójności, w przypadku sporów 

transgranicznych lub na podstawie skargi 

złożonej przez przedsiębiorstwo 

prowadzące działalność transgraniczną i 

dotknięte tymi środkami. Mechanizm ten 

powinien pozostawać bez uszczerbku dla 

środków, które Komisja może zastosować 

w ramach wykonywania uprawnień 

przysługujących jej na mocy traktatów. 

Or. en 

 

Poprawka   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) BEREC powinien również służyć 

jako źródło przemyśleń, dyskusji i rad dla 

Parlamentu Europejskiego, Rady 
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i Komisji w obszarze łączności 

elektronicznej. BEREC powinien w 

związku z tym doradzać Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich 

wniosek lub z własnej inicjatywy. 

Or. en 

 

Poprawka   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy umożliwić BEREC 

współpracę, w razie potrzeby i bez 

uszczerbku dla roli tych podmiotów, z 

innymi unijnymi organami, agencjami, 

urzędami i grupami doradczymi, w 

szczególności z Zespołem ds. Polityki 

Spektrum Radiowego29, Europejską Radą 

Ochrony Danych30, Europejską Grupą 

Regulatorów Audiowizualnych Usług 

Medialnych31 i Agencją Unii Europejskiej 

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, jak 

również z istniejącymi komitetami (takimi 

jak Komitet ds. Łączności i Komitet ds. 

Spektrum Radiowego). BEREC powinien 

mieć również możliwość współpracy z 

właściwymi organami państw trzecich, w 

szczególności z właściwymi organami 

regulacyjnymi w dziedzinie łączności 

elektronicznej lub grupami takich organów, 

jak również z organizacjami 

międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne 

do wykonywania jego zadań. 

(11) W świetle rosnącej konwergencji 

między sektorami zapewniającymi usługi 

łączności elektronicznej oraz 

horyzontalnego wymiaru kwestii 

regulacyjnych związanych z ich rozwojem, 

BEREC powinien współpracować z 

innymi unijnymi organami, agencjami, 

urzędami i grupami doradczymi, w 

szczególności z Zespołem ds. Polityki 

Spektrum Radiowego29, Europejską Radą 

Ochrony Danych30, Europejską Grupą 

Regulatorów Audiowizualnych Usług 

Medialnych31, Agencją Unii Europejskiej 

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32, 

siecią współpracy w zakresie ochrony 

konsumenta i europejskimi organizacjami 

normalizacyjnymi, jak również z 

istniejącymi komitetami (takimi jak 

Komitet ds. Łączności i Komitet ds. 

Spektrum Radiowego), oraz powinien 

koordynować prace tych podmiotów, bez 

uszczerbku dla ich roli. BEREC powinien 

mieć również możliwość współpracy z 

właściwymi organami państw trzecich, w 

szczególności z właściwymi organami 

regulacyjnymi w dziedzinie łączności 

elektronicznej lub grupami takich organów, 

jak również z organizacjami 

międzynarodowymi, gdy jest to niezbędne 

do wykonywania jego zadań. 
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_________________ _________________ 

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca 

Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego 

(Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49). 

29 Decyzja 2002/622/WE ustanawiająca 

Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego 

(Dz.U. L 198 z 27.7.2002, s.49). 

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 1). 

30 Ustanowiona na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 1). 

31 Dyrektywa [...]. 31 Dyrektywa [...]. 

32 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z 

dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji 

Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci 

i Informacji (ENISA) oraz uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. 

L 165 z 18.6.2013, s. 41). 

32 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z 

dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji 

Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci 

i Informacji (ENISA) oraz uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (Dz.U. 

L 165 z 18.6.2013, s. 41). 

Or. en 

 

Poprawka   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

skreśla się 
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celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić, oprócz dwóch 

przedstawicieli Komisji, Prezesi albo 

członkowie organów kolegialnych 

wszystkich krajowych organów 

regulacyjnych, chronieni wymogami 

dotyczącymi odwołania. 

Or. it 

 

Poprawka   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 
zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić, oprócz dwóch 

przedstawicieli Komisji, Prezesi albo 

członkowie organów kolegialnych 

wszystkich krajowych organów 

regulacyjnych, chronieni wymogami 

dotyczącymi odwołania. 

(12) Zarząd powinien odpowiadać za 

odpowiednie kwestie administracyjne i 

kwestie dotyczące zarządzania budżetem, a 

w jego skład powinni wchodzić, oprócz 

prezesa albo członka organu kolegialnego 

każdego krajowego organu regulacyjnego, 

także jeden przedstawiciel Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić, oprócz dwóch 

przedstawicieli Komisji, Prezesi albo 

członkowie organów kolegialnych 

wszystkich krajowych organów 

regulacyjnych, chronieni wymogami 

dotyczącymi odwołania. 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić Prezesi albo członkowie 

organów kolegialnych wszystkich 

krajowych organów regulacyjnych, 

chronieni wymogami dotyczącymi 

odwołania. Ponadto Komisja ma prawo 

udziału, za pomocą dwóch przedstawicieli, 

w działaniach i posiedzeniach Zarządu, 

przy czym ich prawa głosu ograniczone są 

do kwestii administracyjnych i kwestii 

dotyczących zarządzania budżetem. 

Or. en 

 

Poprawka   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 
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działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić, oprócz dwóch 

przedstawicieli Komisji, Prezesi albo 

członkowie organów kolegialnych 

wszystkich krajowych organów 

regulacyjnych, chronieni wymogami 

dotyczącymi odwołania. 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić Prezesi albo członkowie 

organów kolegialnych wszystkich 

krajowych organów regulacyjnych, 

chronieni wymogami dotyczącymi 

odwołania. 

Or. fr 

 

Poprawka   205 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić, oprócz dwóch 

przedstawicieli Komisji, Prezesi albo 

członkowie organów kolegialnych 

wszystkich krajowych organów 

regulacyjnych, chronieni wymogami 

dotyczącymi odwołania. 

(12) W porównaniu z sytuacją w 

przeszłości, gdy Rada Organów 

Regulacyjnych i komitet zarządzający 

działały równolegle, istnienie jednego 

zarządu nadającego ogólny kierunek 

działaniom BEREC oraz podejmującego 

decyzje w sprawach regulacyjnych i 

operacyjnych oraz w kwestiach 

zarządzania administracyjnego i 

budżetowego powinno ułatwić poprawę 

skuteczności, spójnego działania i 

ogólnego funkcjonowania agencji. W tym 

celu Zarząd powinien sprawować 

odpowiednie funkcje, a w jego skład 

powinni wchodzić, oprócz jednego 

przedstawiciela Komisji, Prezesi albo 

członkowie organów kolegialnych 

wszystkich krajowych organów 

regulacyjnych, chronieni wymogami 

dotyczącymi odwołania. 
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Or. en 

 

Poprawka   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W przeszłości uprawnienia organu 

powołującego były wykonywane przez 

wiceprzewodniczącego komitetu 

zarządzającego Urzędu BEREC. Zarząd 

nowej agencji powinien przekazać 

stosowne uprawnienia organu 

powołującego Dyrektorowi 

Wykonawczemu, który byłby uprawniony 

do dalszego przekazania tych uprawnień. 

Przyczyni się to do skutecznego 

zarządzania personelem BEREC, jak 

również do zapewnienia, aby Zarząd wraz 

z Przewodniczącym i 

Wiceprzewodniczącym mogli się 

skoncentrować na swoich funkcjach. 

(13) W przeszłości uprawnienia organu 

powołującego były wykonywane przez 

wiceprzewodniczącego komitetu 

zarządzającego Urzędu BEREC. Zarząd 

nowej agencji powinien przekazać 

stosowne uprawnienia organu 

powołującego Sekretarzowi Generalnemu, 

który byłby uprawniony do dalszego 

przekazania tych uprawnień. Przyczyni się 

to do skutecznego zarządzania personelem 

BEREC, jak również do zapewnienia, aby 

Zarząd wraz z Przewodniczącym i 

Wiceprzewodniczącym mogli się 

skoncentrować na swoich funkcjach. 

Or. fr 

 

Poprawka   207 

Victor Negrescu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przeszłości kadencja 

Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Organów 

Regulacyjnych trwała jeden rok. Z uwagi 

na dodatkowe zadania przypisane BEREC 

oraz potrzebę zapewnienia rocznego i 

wieloletniego programowania jego działań 

decydujące znaczenie ma zapewnienie 

Przewodniczącemu i 

(14) W przeszłości kadencja 

Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Organów 

Regulacyjnych trwała jeden rok. Z uwagi 

na dodatkowe zadania przypisane BEREC 

oraz potrzebę zapewnienia rocznego i 

wieloletniego programowania jego działań 

decydujące znaczenie ma zapewnienie 

Przewodniczącemu i 
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Wiceprzewodniczącemu stabilnego i 

długoterminowego mandatu. 

Wiceprzewodniczącemu stabilnego i 

długoterminowego mandatu przy pomocy 

rocznego sprawozdania oceniającego. 

Or. en 

 

Poprawka   208 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W przeszłości kadencja 

Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Organów 

Regulacyjnych trwała jeden rok. Z uwagi 

na dodatkowe zadania przypisane BEREC 

oraz potrzebę zapewnienia rocznego i 

wieloletniego programowania jego działań 

decydujące znaczenie ma zapewnienie 

Przewodniczącemu i 

Wiceprzewodniczącemu stabilnego i 

długoterminowego mandatu. 

(14) W przeszłości kadencja 

Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Organów 

Regulacyjnych trwała jeden rok. Z uwagi 

na dodatkowe zadania przypisane BEREC 

oraz potrzebę zapewnienia rocznego i 

wieloletniego programowania jego działań 

kadencja Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego powinna trwać 

dwa lata. 

Or. el 

 

Poprawka   209 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Zarząd powinien zbierać się co 

najmniej dwa razy do roku na 

posiedzeniach zwyczajnych. Z uwagi na 

doświadczenia z przeszłości i zwiększoną 

rolę BEREC Zarząd może w razie 

potrzeby zbierać się na dodatkowych 

posiedzeniach. 

(15) Zarząd powinien zbierać się na 

comiesięcznych posiedzeniach i 

informować o wynikach swoich działań. 
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Or. el 

 

Poprawka   210 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji zadań przypisanych jej 

na dwuipółletnią kadencję. Zarząd 

powinien go powoływać na podstawie listy 

sporządzonej przez Komisję po 

przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 

procedury naboru w celu zagwarantowania 

wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego 

poziomu niezależności. Ponadto w 

przeszłości kadencja dyrektora 

zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy 

lata. 

Or. el 

 

Poprawka   211 

Patrizia Toia 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 
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podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Aby objąć stanowisko, 

kandydat powinien uzyskać zgodę 

Parlamentu Europejskiego.  Ponadto w 

przeszłości kadencja dyrektora 

zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy 

lata. Konieczne jest, aby Dyrektor 

Wykonawczy dysponował wystarczająco 

długim mandatem dla zapewnienia 

stabilności i realizacji długoterminowej 

strategii agencji. 

Or. en 

 

Poprawka   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

(16) Rola Sekretarza Generalnego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez Radę, 

by miał on silną legitymację płynącą z 

państw członkowskich. Ponadto w 

przeszłości kadencja dyrektora 

zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy 

lata. Konieczne jest, aby Sekretarz 

Generalny dysponował wystarczająco 

długim mandatem dla zapewnienia 

stabilności i realizacji długoterminowej 

strategii agencji. 

Or. fr 
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Poprawka   213 

Victor Negrescu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji, nie 

dłuższym jednak niż pięć lat. 

Or. en 

 

Poprawka   214 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

(16) Rola Dyrektora, który będzie 

przedstawicielem prawnym Urzędu 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania agencji i 

realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd 

powinien go powoływać po 
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podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 

procedury naboru w celu zagwarantowania 

wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego 

poziomu niezależności. Ponadto w 

przeszłości kadencja dyrektora 

zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy 

lata. Konieczne jest, aby Dyrektor 

dysponował wystarczająco długim 

mandatem dla zapewnienia stabilności i 

realizacji długoterminowej strategii Urzędu 

BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   215 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

(16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać po 

przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej 

procedury naboru w celu zagwarantowania 

wnikliwej oceny kandydatów i wysokiego 

poziomu niezależności. Ponadto w 

przeszłości kadencja dyrektora 

zarządzającego Urzędu BEREC trwała trzy 

lata. Konieczne jest, aby Dyrektor 

Wykonawczy dysponował wystarczająco 

długim mandatem dla zapewnienia 

stabilności i realizacji długoterminowej 

strategii agencji. 

Or. en 
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Poprawka   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania nowej 

agencji i realizacji przypisanych jej zadań. 

Zarząd powinien go powoływać na 

podstawie listy sporządzonej przez 

Komisję po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

16) Rola Dyrektora Wykonawczego, 

który będzie przedstawicielem prawnym 

BEREC, ma decydujące znaczenie dla 

odpowiedniego funkcjonowania agencji i 

realizacji przypisanych jej zadań. Zarząd 

powinien go powoływać na podstawie listy 

sporządzonej przez krajowe organy 

regulacyjne po przeprowadzeniu otwartej i 

przejrzystej procedury naboru w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów i wysokiego poziomu 

niezależności. Ponadto w przeszłości 

kadencja dyrektora zarządzającego Urzędu 

BEREC trwała trzy lata. Konieczne jest, 

aby Dyrektor Wykonawczy dysponował 

wystarczająco długim mandatem dla 

zapewnienia stabilności i realizacji 

długoterminowej strategii agencji. 

Or. it 

 

Poprawka   217 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych 

powinny należeć do członków personelu 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach eksperckich grup 

roboczych, dlatego Rada Organów 

Regulacyjnych powinna odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

współprzewodniczących. Listy 

zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 
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BEREC. Listy zakwalifikowanych 

ekspertów należy przygotować z 

wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie 

utworzenie niektórych grup roboczych, w 

szczególności tych, które są związane z 

procedurami rynku wewnętrznego 

dotyczącymi projektów środków 

krajowych w sprawie regulacji rynku i 

przyznawania praw do użytkowania 

widma radiowego, ze względu na terminy 

w ramach tych procedur. 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami o ściśle 

określonych terminach. Należy unikać 

wszelkich konfliktów interesów członków 

grup roboczych lub obserwatorów. 

Or. en 

 

Poprawka   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych powinny 

należeć do członków personelu BEREC. 

Listy zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych powinny 

należeć do członków personelu BEREC. 

Listy zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. Listę członków grup roboczych 

będących wykwalifikowanymi ekspertami 

oraz ich deklaracje o braku konfliktu 

interesów należy podawać do wiadomości 

publicznej. 
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Or. en 

 

Poprawka   219 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych powinny 

należeć do członków personelu BEREC. 

Listy zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia oraz równego 

traktowania opinii i inicjatyw wszystkich 

krajowych organów regulacyjnych 

koordynacja i prowadzenie prac grup 

roboczych powinny należeć do członków 

personelu BEREC. Listy 

zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

Or. en 

 

Poprawka   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Z doświadczenia wynika, że (17) Z doświadczenia wynika, że 
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większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych powinny 

należeć do członków personelu BEREC. 

Listy zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych powinny 

należeć do członków personelu BEREC. 

Listy zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku, ze względu na terminy w ramach 

tych procedur. 

Or. it 

 

Poprawka   221 

Victor Negrescu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia 

zrównoważonego podejścia koordynacja i 

prowadzenie prac grup roboczych powinny 

należeć do członków personelu BEREC. 

Listy zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 

środków krajowych w sprawie regulacji 

(17) Z doświadczenia wynika, że 

większość zadań BEREC realizuje się 

lepiej w ramach grup roboczych, dlatego 

Zarząd powinien odpowiadać za 

utworzenie grup roboczych i powołanie ich 

członków. W celu zapewnienia podejścia 

zrównoważonego pod względem 

geograficznym koordynacja i prowadzenie 

prac grup roboczych powinny należeć do 

członków personelu BEREC. Listy 

zakwalifikowanych ekspertów należy 

przygotować z wyprzedzeniem, aby 

zapewnić szybkie utworzenie niektórych 

grup roboczych, w szczególności tych, 

które są związane z procedurami rynku 

wewnętrznego dotyczącymi projektów 
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rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

środków krajowych w sprawie regulacji 

rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

Or. en 

 

Poprawka   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji, lecz jest niezależna od jej 

struktury administracyjnej i regulacyjnej. 

Ponieważ decyzje wydane przez Radę 

Odwoławczą mają na celu wywołanie 

skutków prawnych wobec osób trzecich, 

można wnieść do Sądu skargę o kontrolę 

ich legalności. W celu zapewnienia 

jednolitych warunków w odniesieniu do 

regulaminu Rady Odwoławczej należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201133. 

skreśla się 

_________________  

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
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13). 

Or. en 

 

Poprawka   223 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji, lecz jest niezależna od jej 

struktury administracyjnej i regulacyjnej. 

Ponieważ decyzje wydane przez Radę 

Odwoławczą mają na celu wywołanie 

skutków prawnych wobec osób trzecich, 

można wnieść do Sądu skargę o kontrolę 

ich legalności. W celu zapewnienia 

jednolitych warunków w odniesieniu do 

regulaminu Rady Odwoławczej należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201133. 

skreśla się 

_________________  

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 



 

AM\1122719PL.docx 45/151 PE602.937v01-00 

 PL 

 

Poprawka   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji, lecz jest niezależna od jej 

struktury administracyjnej i regulacyjnej. 

Ponieważ decyzje wydane przez Radę 

Odwoławczą mają na celu wywołanie 

skutków prawnych wobec osób trzecich, 

można wnieść do Sądu skargę o kontrolę 

ich legalności. W celu zapewnienia 

jednolitych warunków w odniesieniu do 

regulaminu Rady Odwoławczej należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201133. 

(18) BEREC nie ma kompetencji do 

podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach. 

_________________  

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. fr 

 

Poprawka   225 

Constanze Krehl 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji, lecz jest niezależna od jej struktury 

administracyjnej i regulacyjnej. Ponieważ 

decyzje wydane przez Radę Odwoławczą 

mają na celu wywołanie skutków 

prawnych wobec osób trzecich, można 

wnieść do Sądu skargę o kontrolę ich 

legalności. W celu zapewnienia 

jednolitych warunków w odniesieniu do 

regulaminu Rady Odwoławczej należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201133. 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji, lecz jest niezależna od jej struktury 

administracyjnej i regulacyjnej. Ponieważ 

decyzje wydane przez Radę Odwoławczą 

mają na celu wywołanie skutków 

prawnych wobec osób trzecich, można 

wnieść do Sądu skargę o kontrolę ich 

legalności. 

_________________  

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 

 

Poprawka   226 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji, lecz jest niezależna od jej struktury 

administracyjnej i regulacyjnej. Ponieważ 

decyzje wydane przez Radę Odwoławczą 

mają na celu wywołanie skutków 

prawnych wobec osób trzecich, można 

wnieść do Sądu skargę o kontrolę ich 

legalności. W celu zapewnienia jednolitych 

warunków w odniesieniu do regulaminu 

Rady Odwoławczej należy powierzyć 

Komisji uprawnienia wykonawcze. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201133. 

(18) Ponieważ BEREC ma kompetencje 

do podejmowania decyzji o wiążących 

skutkach, konieczne jest zapewnienie 

każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

podlega decyzji BEREC lub której taka 

decyzja dotyczy, prawa odwołania się do 

Rady Odwoławczej, która stanowi część 

agencji i powinna być niezależna od jej 

struktury administracyjnej i regulacyjnej. 

Ponieważ decyzje wydane przez Radę 

Odwoławczą mają na celu wywołanie 

skutków prawnych wobec osób trzecich, 

można wnieść do Sądu skargę o kontrolę 

ich legalności. W celu zapewnienia 

jednolitych warunków w odniesieniu do 

regulaminu Rady Odwoławczej należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201133. 

_________________ _________________ 

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

Or. el 

 

Poprawka   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Aby realizować swoje zadania, 

Urząd BEREC powinien dysponować 
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odpowiednimi zasobami finansowymi i 

ludzkimi. Planując zasoby Urzędu 

BEREC, należy odpowiednio uwzględnić 

większą liczbę zadań powierzonych 

BEREC oraz złożoność zadań, których 

wykonania wymaga się od Urzędu 

BEREC. Ponadto skład osobowy 

pracowników Urzędu BEREC powinien 

odzwierciedlać potrzebę zachowania 

odpowiedniej równowagi między osobami 

zatrudnionymi na czas określony a 

personelem zewnętrznym. 

Or. en 

 

Poprawka   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19b) W dniu 24 lutego 2011 r. Urząd 

Organu Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) 

zawarł z rządem Republiki Łotewskiej 

umowę w sprawie siedziby. 

Or. en 

 

Poprawka   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zagwarantować autonomię 

BEREC, powinien on posiadać swój 

własny budżet, przy czym jego większą 

część zasadniczo stanowi wkład Unii. 

Finansowanie BEREC powinno podlegać 

(20) Aby zagwarantować autonomię i 

niezależność Urzędowi BEREC, powinien 

on posiadać swój własny budżet, przy 

czym jego większą część zasadniczo 

stanowi wkład Unii. Budżet powinien 
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porozumieniu osiągniętemu przez władzę 

budżetową, zgodnie z pkt 31 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

dyscypliny budżetowej, współpracy w 

kwestiach budżetowych i należytego 

zarządzania finansami35. 

uwzględniać dodatkowe zadania 

powierzone Urzędowi BEREC i BEREC 

oraz większą rolę tych podmiotów. 

Finansowanie BEREC powinno podlegać 

porozumieniu osiągniętemu przez władzę 

budżetową, zgodnie z pkt 31 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie 

dyscypliny budżetowej, współpracy w 

kwestiach budżetowych i należytego 

zarządzania finansami35. 

_________________ _________________ 

35 Porozumienie międzyinstytucjonalne z 

dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i 

należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 

373 z 20.12.2013, s. 1). 

35 Porozumienie międzyinstytucjonalne z 

dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 

w sprawie dyscypliny budżetowej, 

współpracy w kwestiach budżetowych i 

należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 

373 z 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

21) BEREC powinien być niezależny w 

sprawach operacyjnych i technicznych oraz 

posiadać autonomię prawną, 

administracyjną i finansową. W tym celu 

konieczne i właściwe jest, aby BEREC był 

organem unijnym posiadającym 

osobowość prawną i wykonującym 

powierzone mu uprawnienia. 

21) BEREC powinien być niezależny w 

sprawach operacyjnych i technicznych oraz 

posiadać autonomię administracyjną i 

finansową. Powinien ponadto służyć za 

instytucję łącznikową dla krajowych 

organów regulacyjnych, aby w 

perspektywie długoterminowej zapewnić 

ramy prawne. 

Or. it 

 

Poprawka   231 

Notis Marias 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) BEREC powinien być niezależny w 

sprawach operacyjnych i technicznych oraz 

posiadać autonomię prawną, 

administracyjną i finansową. W tym celu 

konieczne i właściwe jest, aby BEREC był 

organem unijnym posiadającym 

osobowość prawną i wykonującym 

powierzone mu uprawnienia. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

     

Or. el 

 

Poprawka   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

22) Jako zdecentralizowana agencja 

unijna BEREC powinien działać w 

ramach swojego mandatu i 

obowiązujących ram instytucjonalnych. 

Nie powinien być on postrzegany przez 

zewnętrznych odbiorców jako wyraziciel 

stanowiska Unii ani podmiot zaciągający 

w imieniu Unii zobowiązania prawne. 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Jako zdecentralizowana agencja 

unijna BEREC powinien działać w ramach 

(22) Jako niezależna agencja BEREC 

powinien działać w ramach swojego 
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swojego mandatu i obowiązujących ram 

instytucjonalnych. Nie powinien być on 

postrzegany przez zewnętrznych 

odbiorców jako wyraziciel stanowiska Unii 

ani podmiot zaciągający w imieniu Unii 

zobowiązania prawne. 

mandatu. Nie powinien być on postrzegany 

przez zewnętrznych odbiorców jako 

wyraziciel stanowiska Unii ani podmiot 

zaciągający w imieniu Unii zobowiązania 

prawne. 

Or. fr 

 

Poprawka   234 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu rozszerzenia spójnego 

wdrażania postanowień ram regulacyjnych 

łączności elektronicznej w zakresie 

przypadającym BEREC nowa agencja 

powinna być otwarta na udział organów 

regulacyjnych właściwych w dziedzinie 

łączności elektronicznej z państw trzecich, 

które zawarły porozumienia z Unią w tym 

celu, w szczególności organów z państw 

EOG i EFTA oraz krajów kandydujących. 

(23) W celu rozszerzenia spójnego 

wdrażania postanowień ram regulacyjnych 

łączności elektronicznej BEREC i Urząd 

BEREC powinny być otwarte na udział 

krajowych organów regulacyjnych 

właściwych w dziedzinie łączności 

elektronicznej z państw trzecich, zwłaszcza 

tych, które zawarły porozumienia z Unią w 

tym celu, na przykład z państw EOG i 

EFTA oraz krajów kandydujących. 

Or. en 

 

Poprawka   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

23) W celu rozszerzenia spójnego 

wdrażania postanowień ram regulacyjnych 

łączności elektronicznej w zakresie 

przypadającym BEREC nowa agencja 

powinna być otwarta na udział organów 

regulacyjnych właściwych w dziedzinie 

23) W celu rozszerzenia spójnego 

wdrażania postanowień ram regulacyjnych 

łączności elektronicznej BEREC i Urząd 

BEREC powinny być otwarte na udział 

organów regulacyjnych właściwych w 

dziedzinie łączności elektronicznej z 
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łączności elektronicznej z państw trzecich, 

które zawarły porozumienia z Unią w tym 

celu, w szczególności organów z państw 

EOG i EFTA oraz krajów kandydujących. 

państw trzecich, które zawarły 

porozumienia z Unią w tym celu, w 

szczególności organów z państw EOG i 

EFTA oraz krajów kandydujących. 

Or. it 

 

Poprawka   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu rozszerzenia spójnego 

wdrażania postanowień ram regulacyjnych 

łączności elektronicznej w zakresie 

przypadającym BEREC nowa agencja 

powinna być otwarta na udział organów 

regulacyjnych właściwych w dziedzinie 

łączności elektronicznej z państw trzecich, 

które zawarły porozumienia z Unią w tym 

celu, w szczególności organów z państw 

EOG i EFTA oraz krajów kandydujących. 

(23) W celu rozszerzenia spójnego 

wdrażania postanowień ram regulacyjnych 

łączności elektronicznej w zakresie 

przypadającym BEREC powinien on być 

otwarty na udział organów regulacyjnych 

właściwych w dziedzinie łączności 

elektronicznej z państw trzecich, które 

zawarły porozumienia z Unią w tym celu, 

w szczególności organów z państw EOG i 

EFTA oraz krajów kandydujących. 

Or. en 

 

Poprawka   237 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Należy zezwolić BEREC na 

angażowanie się w ramach jego 

kompetencji w działania komunikacyjne, 

które nie powinny wpływać ujemnie na 

podstawowe zadania BEREC i które 

powinny być prowadzone zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji przyjętymi 

(24) Należy zezwolić BEREC na 

angażowanie się w ramach jego 

kompetencji, przy wsparciu Urzędu 

BEREC, w działania komunikacyjne, które 

nie powinny wpływać ujemnie na 

podstawowe zadania BEREC. Działania 

komunikacyjne Urzędu BEREC powinny 

być prowadzone zgodnie z właściwymi 
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przez Zarząd. Treść i realizacja strategii 

komunikacyjnej BEREC powinny być 

spójne, odpowiednie i skoordynowane ze 

strategiami i działaniami Komisji i innych 

instytucji w celu uwzględnienia szerszego 

wizerunku Unii. 

planami komunikacji i rozpowszechniania 

informacji przyjętymi przez Zarząd. Treść i 

realizacja strategii komunikacyjnej Urzędu 

BEREC powinny być spójne, odpowiednie 

i skoordynowane ze strategiami i 

działaniami Komisji i innych instytucji w 

celu uwzględnienia szerszego wizerunku 

Unii. 

Or. en 

 

Poprawka   238 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Należy zezwolić BEREC na 

angażowanie się w ramach jego 

kompetencji w działania komunikacyjne, 

które nie powinny wpływać ujemnie na 

podstawowe zadania BEREC i które 

powinny być prowadzone zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji przyjętymi 

przez Zarząd. Treść i realizacja strategii 

komunikacyjnej BEREC powinny być 

spójne, odpowiednie i skoordynowane ze 

strategiami i działaniami Komisji i innych 

instytucji w celu uwzględnienia szerszego 

wizerunku Unii. 

(24) Należy zezwolić BEREC na 

angażowanie się w ramach jego 

kompetencji w działania komunikacyjne, 

które nie powinny wpływać ujemnie na 

podstawowe zadania BEREC i które 

powinny być prowadzone zgodnie z 

właściwymi planami komunikacji i 

rozpowszechniania informacji przyjętymi 

przez Zarząd. Treść i realizacja strategii 

komunikacyjnej BEREC powinny być 

spójne, obiektywne, odpowiednie i 

skoordynowane ze strategiami i 

działaniami Komisji i innych instytucji w 

celu uwzględnienia szerszego wizerunku 

Unii. 

Or. el 

Poprawka   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Aby skutecznie realizować swoje (25) Aby skutecznie realizować swoje 



 

PE602.937v01-00 54/151 AM\1122719PL.docx 

PL 

zadania, BEREC powinien mieć prawo 

zwracać się o wszelkie niezbędne 

informacje do Komisji, krajowych 

organów regulacyjnych oraz – w 

ostateczności – do innych organów i 

przedsiębiorstw. Wnioski o udzielenie 

informacji powinny być proporcjonalne i 

nie powinny powodować nałożenia na 

adresatów nieuzasadnionych obciążeń. 

Krajowe organy regulacyjne, które 

znajdują się najbliżej rynków łączności 

elektronicznej, powinny współpracować z 

BEREC oraz terminowo i rzetelnie 

udzielać informacji, aby zapewnić BEREC 

możliwość wypełniania jego mandatu. 

BEREC również powinien dzielić się 

niezbędnymi informacjami z Komisją i 

krajowymi organami regulacyjnymi w 

oparciu o zasadę lojalnej współpracy. 

zadania, BEREC powinien mieć prawo 

zwracać się o wszelkie niezbędne 

informacje do Komisji, krajowych 

organów regulacyjnych oraz – jeżeli jest to 

konieczne do realizacji jego zadań – do 

innych organów i przedsiębiorstw. Wnioski 

o udzielenie informacji powinny być 

proporcjonalne i nie powinny powodować 

nałożenia na adresatów nieuzasadnionych 

obciążeń. W tym celu BEREC powinien 

stworzyć wspólny system informacji i 

komunikacji, aby uniknąć dublowania 

wniosków o udzielenie informacji oraz 

ułatwić komunikację między wszystkimi 

zaangażowanymi organami. Krajowe 

organy regulacyjne, które znajdują się 

najbliżej rynków łączności elektronicznej, 

powinny współpracować z BEREC oraz 

terminowo i rzetelnie udzielać informacji, 

aby zapewnić BEREC możliwość 

wypełniania jego mandatu. BEREC 

również powinien dzielić się niezbędnymi 

informacjami z Komisją i krajowymi 

organami regulacyjnymi w oparciu o 

zasadę lojalnej współpracy. 

Or. en 

 

Poprawka   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Następcą prawnym Urzędu 

BEREC, ustanowionego rozporządzeniem 

(WE) nr 1211/2009 jako organ 

wspólnotowy posiadający osobowość 

prawną, jest BEREC w odniesieniu do 

wszystkich praw własności, porozumień, 

obowiązków prawnych, umów o pracę, 

zobowiązań finansowych i 

odpowiedzialności. BEREC powinien 

przejąć personel Urzędu BEREC, co nie 

(28) Następcą prawnym Urzędu, 

ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 

1211/2009 jako organ wspólnotowy 

posiadający osobowość prawną, jest Urząd 

BEREC w odniesieniu do wszystkich praw 

własności, porozumień, obowiązków 

prawnych, umów o pracę, zobowiązań 

finansowych i odpowiedzialności. 
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powinno mieć wpływu na prawa i 

obowiązki tego personelu, 

Or. en 

 

Poprawka   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Następcą prawnym Urzędu 

BEREC, ustanowionego rozporządzeniem 

(WE) nr 1211/2009 jako organ 

wspólnotowy posiadający osobowość 

prawną, jest BEREC w odniesieniu do 

wszystkich praw własności, porozumień, 

obowiązków prawnych, umów o pracę, 

zobowiązań finansowych i 

odpowiedzialności. BEREC powinien 

przejąć personel Urzędu BEREC, co nie 

powinno mieć wpływu na prawa i 

obowiązki tego personelu, 

(28) Urząd BEREC, ustanowiony 

rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 jako 

organ wspólnotowy posiadający 

osobowość prawną, ściśle współpracuje z 

BEREC w zakresie wszystkich praw 

własności, porozumień, obowiązków 

prawnych, umów o pracę, zobowiązań 

finansowych i odpowiedzialności. 

Or. it 

 

Poprawka   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym ustanawia się Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej („BEREC”). 

1. Niniejszym ustanawia się Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej („BEREC”) oraz Urząd 

BEREC. 

Or. it 
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Poprawka   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym ustanawia się Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej („BEREC”). 

1. Niniejszym ustanawia się Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej („BEREC”) oraz Urząd 

BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   244 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

BEREC działa w zakresie stosowania 

dyrektywy [...], dyrektywy 2002/58/WE, 

rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

rozporządzenia (UE) 2015/2120 i decyzji 

243/2012/UE36 (program dotyczący 

polityki w zakresie widma radiowego). 

BEREC działa w zakresie stosowania 

dyrektywy [...], dyrektywy 2002/58/WE, 

rozporządzenia (UE) nr 531/2012, 

rozporządzenia (UE) 2015/2120 i decyzji 

243/2012/UE36 (program dotyczący 

polityki w zakresie widma radiowego) oraz 

wszelkich innych aktów Unii 

określających nowe zadania i 

uprawnienia.. 

_________________ _________________ 

36 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 

2012 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu dotyczącego 

polityki w zakresie widma radiowego 

(Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7). 

36 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 

2012 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu dotyczącego 

polityki w zakresie widma radiowego 

(Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7). 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Dodanie tekstu ma na celu zapewnienie regulacji, które nie ulegną dezaktualizacji. 

 

Poprawka   245 

Rolandas Paksas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. BEREC realizuje te same cele co 

krajowe organy regulacyjne, o których 

mowa w art. 3 dyrektywy. W 

szczególności BEREC zapewnia spójne 

wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących 

łączności elektronicznej w zakresie, o 

którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w 

ten sposób do rozwoju rynku 

wewnętrznego. BEREC wspiera także 

dostęp do transmisji danych o bardzo dużej 

przepustowości i wykorzystanie takiej 

transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci 

i usług łączności elektronicznej oraz 

udogodnień towarzyszących i działa w 

interesie obywateli Unii. 

3. BEREC przyczynia się do 

osiągnięcia celów krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów, o których mowa w art. 3 

dyrektywy („kodeks łączności 

elektronicznej”).. W szczególności 

BEREC współpracuje z krajowymi 

organami regulacyjnymi w celu 

zapewnienia spójnego podejścia 

regulacyjnego do wdrażania ram 

regulacyjnych dotyczących łączności 

elektronicznej w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2, przyczyniając się w ten sposób do 

rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC 

wspiera także dostęp do transmisji danych 

o bardzo dużej przepustowości, inwestycje 

w taką transmisję danych i jej 

wykorzystanie, konkurencję w dziedzinie 

sieci i usług łączności elektronicznej oraz 

udogodnień towarzyszących, a także działa 

w interesie obywateli Unii, w tym w 

długoterminowym interesie konsumentów 

i przedsiębiorstw. 

Or. en 

 

Poprawka   246 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. BEREC realizuje te same cele co 

krajowe organy regulacyjne, o których 

mowa w art. 3 dyrektywy. W 

szczególności BEREC zapewnia spójne 

wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących 

łączności elektronicznej w zakresie, o 

którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w 

ten sposób do rozwoju rynku 

wewnętrznego. BEREC wspiera także 

dostęp do transmisji danych o bardzo dużej 

przepustowości i wykorzystanie takiej 

transmisji, konkurencję w dziedzinie sieci i 

usług łączności elektronicznej oraz 

udogodnień towarzyszących i działa w 

interesie obywateli Unii. 

3. BEREC realizuje te same cele co 

krajowe organy regulacyjne, o których 

mowa w art. 3 dyrektywy. W 

szczególności BEREC zapewnia spójne 

wdrażanie ram regulacyjnych dotyczących 

łączności elektronicznej w zakresie, o 

którym mowa w ust. 2, przyczyniając się w 

ten sposób do rozwoju zharmonizowanego 

rynku wewnętrznego. BEREC wspiera 

także niedyskryminacyjne traktowanie 

transmisji danych w ramach świadczenia 

usług dostępu do internetu, dostęp do 

otwartego internetu, dostęp do transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości i 

wykorzystanie takiej transmisji, 

konkurencję w dziedzinie sieci i usług 

łączności elektronicznej oraz udogodnień 

towarzyszących i działa w interesie 

obywateli Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie obecnego tekstu do rozporządzenia (UE) nr 2015/2120. 

 

Poprawka   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. BEREC realizuje te same cele co 

krajowe organy regulacyjne, o których 

mowa w art. 3 dyrektywy. W szczególności 

BEREC zapewnia spójne wdrażanie ram 

regulacyjnych dotyczących łączności 

elektronicznej w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2, przyczyniając się w ten sposób do 

rozwoju rynku wewnętrznego. BEREC 

wspiera także dostęp do transmisji danych 

o bardzo dużej przepustowości i 

3. BEREC w pierwszej kolejności 

zapewnia spójne wdrażanie ram 

regulacyjnych dotyczących łączności 

elektronicznej w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2, i przyczynia się do rozwoju rynku 

wewnętrznego, przyczyniając się tym 

samym do realizacji celów, o których 

mowa w art. 3 dyrektywy, tj. wspierania 

dostępu do transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości i wykorzystania 
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wykorzystanie takiej transmisji, 

konkurencję w dziedzinie sieci i usług 

łączności elektronicznej oraz udogodnień 

towarzyszących i działa w interesie 

obywateli Unii. 

takiej transmisji, wspierania konkurencji 

w dziedzinie sieci i usług łączności 

elektronicznej oraz udogodnień 

towarzyszących, a także działań w 

interesie obywateli Unii. 

Or. en 

 

Poprawka   248 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. BEREC wykonuje swoje zadania w 

sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty 

oraz korzysta z wiedzy specjalistycznej 

krajowych organów regulacyjnych. Każde 

państwo członkowskie dba o to, aby 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie 

wymagane do uczestnictwa w pracach 

BEREC, a także by przedstawiciele tych 

organów byli obowiązkowo obecni na 

posiedzeniach organizowanych przez 

BEREC. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Organ techniczny musi być niezależny, aby mógł osiągnąć pożądane rezultaty. Niezależność 

ta nie może opierać się jedynie na deklaracjach, lecz musi być poparta odpowiednimi 

środkami. 

 

Poprawka   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. BEREC wykonuje swoje zadania w 

sposób niezależny, bezstronny 

i przejrzysty. 

Or. en 

 

Poprawka   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wspieranie Komisji i krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

kompetencji oraz pomaganie i doradzanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 

ich wniosek; 

a) wspieranie Komisji i krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

kompetencji oraz przekazywanie opinii lub 

zaleceń Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji – na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy – na temat wszelkich 

kwestii związanych z celem, dla którego 

został ustanowiony; 

Or. en 

 

Poprawka   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) wspieranie Komisji i krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

kompetencji oraz pomaganie i doradzanie 

(a) wspieranie Komisji i krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

kompetencji oraz pomaganie i doradzanie 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 

ich wniosek; 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 

ich wniosek; wspieranie konkurencji i 

inwestycji; ochrona odbiorców 

końcowych. 

Or. it 

 

Poprawka   252 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wspieranie Komisji i krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

kompetencji oraz pomaganie i doradzanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 

ich wniosek; 

a) wspieranie Komisji, Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

kompetencji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Współprawodawcy muszą być traktowani jednakowo i mieć taki sam dostęp do fachowej 

wiedzy technicznej. 

 

Poprawka   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wspieranie Komisji i krajowych 

organów regulacyjnych, doradzanie im i 

współpraca z nimi, na ich wniosek lub z 

własnej inicjatywy, we wszelkich 

kwestiach technicznych należących do jego 

a) wspieranie krajowych organów 

regulacyjnych, doradzanie im i współpraca 

z nimi, na ich wniosek lub z własnej 

inicjatywy, we wszelkich kwestiach 

technicznych należących do jego 
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kompetencji oraz pomaganie i doradzanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 

ich wniosek; 

kompetencji oraz pomaganie i doradzanie 

Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie na ich wniosek; 

Or. fr 

 

Poprawka   254 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) doradzanie Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich 

wniosek lub z własnej inicjatywy, w 

kwestiach związanych z wynikiem 

przeprowadzonej przez niego analizy 

regulacyjnych skutków każdego 

zagadnienia odnoszącego się do dynamiki 

rynku wewnętrznego w obszarach 

należących do jego kompetencji; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zadbanie o to, by podejmowane decyzje opierały się na odpowiednich 

danych i odpowiedniej analizie. 

 

Poprawka   255 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) doradzanie Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji, na ich 

wniosek lub z własnej inicjatywy, w 

zakresie istotnych skutków regulacyjnych 

każdego zagadnienia odnoszącego się do 
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ogólnej dynamiki rynków cyfrowych; 

Or. en 

 

Poprawka   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) wydawanie zaleceń i informacji o 

najlepszych praktykach skierowanych do 

krajowych organów regulacyjnych w celu 

wspierania lepszego i spójnego wdrażania 

we wszelkich kwestiach technicznych 

należących do jego kompetencji; 

Or. en 

 

Poprawka   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) wspieranie Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz doradzanie im 

(m.in. za pomocą sprawozdań), na ich 

uzasadniony wniosek lub z własnej 

inicjatywy, we wszelkich kwestiach z 

zakresu łączności elektronicznej 

należących do jego kompetencji; 

Or. en 

 

Poprawka   258 

Evžen Tošenovský 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) wspieranie Komisji jako organ 

konsultacyjny przy przygotowywaniu i 

przyjmowaniu aktów prawnych w 

obszarze łączności elektronicznej; 

Or. en 

 

Poprawka   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wydawanie decyzji: skreśla się 

– w sprawie określania rynków 

ponadnarodowych na podstawie art. 63 

dyrektywy; 

 

– w sprawie sumarycznego wzoru umowy 

na podstawie art. 95 dyrektywy; 

 

Or. fr 

 

Poprawka   260 

Rolandas Paksas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wydawanie decyzji: skreśla się 

– w sprawie określania rynków 

ponadnarodowych na podstawie art. 63 

dyrektywy; 

 

– w sprawie sumarycznego wzoru umowy  
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na podstawie art. 95 dyrektywy; 

Or. en 

 

Poprawka   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – tiret 2 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – w sprawie kwestii regulacyjnych, 

które mogą stworzyć barierę dla rynku 

wewnętrznego lub być przedmiotem 

rozbieżności we wdrażaniu ram 

regulacyjnych, o których mowa w art. 1 

ust. 2, przez krajowe organy regulacyjne 

lub inne właściwe organy, wyłącznie: 

 a) w przypadku sporów transgranicznych, 

jeżeli właściwe krajowe organy 

regulacyjne nie były w stanie osiągnąć 

porozumienia w terminie 3 miesięcy po 

przedłożeniu danej sprawy ostatniemu z 

tych organów regulacyjnych; 

 b) na wniosek właściwego krajowego 

organu regulacyjnego; 

 c) w wyniku skargi złożonej przez 

przedsiębiorstwo zapewniające sieci lub 

usługi łączności elektronicznej. 

 Decyzję podejmuje się jak najszybciej i w 

żadnym wypadku nie później niż w ciągu 

czterech miesięcy od przekazania sprawy, 

z wyjątkiem szczególnych okoliczności, 

większością dwóch trzecich głosów 

członków Rady. Decyzja, o której mowa w 

akapicie pierwszym, zostaje wraz z 

uzasadnieniem skierowana do krajowych 

organów regulacyjnych, których sprawa 

dotyczy, i jest dla nich wiążąca. 

 Przewodniczący Rady bez zbędnej zwłoki 

notyfikuje krajowym organom 

regulacyjnym decyzję, o której mowa w 

akapicie pierwszym. Informuje o niej 
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Komisję. Decyzję publikuje się 

niezwłocznie na stronie internetowej 

BEREC. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy przewidzieć mechanizm spójności, na wzór mechanizmu wprowadzonego na mocy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, aby zapewnić jednolitą interpretację prawa 

Unii i umożliwić BEREC szybką reakcję w przypadku, gdy działania krajowych organów 

regulacyjnych różnią się i negatywnie wpływają na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

 

Poprawka   262 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – tiret 2 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – w sprawie konsolidacji rynku 

wewnętrznego w zakresie łączności 

elektronicznej zgodnie z art. 32 dyrektywy 

oraz w sprawie spójnego stosowania 

środków naprawczych zgodnie z art. 33 

dyrektywy;  

Or. en 

Uzasadnienie 

W obecnym systemie BEREC (a dokładniej: Rada Organów Regulacyjnych) jedynie wydaje 

opinie, ponieważ nie posiada osobowości prawnej i nie jest organem wspólnotowym (Urząd 

BEREC jest organem wspólnotowym). Jeżeli ma on zostać przekształcony w pełnoprawną 

agencję, należy mu przyznać uprawnienia decyzyjne w kluczowych kwestiach regulacyjnych, 

takich jak analiza rynku, określanie znaczącej pozycji rynkowej i środki naprawcze. Jeżeli 

natomiast nie planuje się przekazania mu takich uprawnień, przekształcanie go w agencję 

mija się z celem. 

 

Poprawka   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) opracowanie modelu 

ekonomicznego, który pomoże Komisji w 

ustalaniu maksymalnych stawek za 

zakończenie połączenia w Unii na 

podstawie art. 73 dyrektywy; 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   264 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – w sprawie spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych dotyczących łączności 

elektronicznej; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponieważ harmonizacja jest jednym z głównych celów obecnych strategii politycznych, 

poprawka ta zapewnia większą liczbę dostępnych narzędzi. 

 

Poprawka   265 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 7 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – w sprawie niedyskryminacyjnego 

traktowania ruchu przy świadczeniu usług 

dostępu do internetu zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 2015/2120; 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie tekstu do rozporządzenia (UE) nr 2015/2120. 

 

Poprawka   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) monitorowanie i koordynacja 

działań krajowych organów regulacyjnych 

w ramach stosowania rozporządzenia (UE) 

nr 531/2012, w szczególności w 

odniesieniu do świadczenia detalicznych 

usług roamingu regulowanego po cenach 

krajowych w interesie użytkowników 

końcowych; 

a) monitorowanie i koordynacja 

działań krajowych organów regulacyjnych 

w ramach stosowania rozporządzenia (UE) 

nr 531/2012, w szczególności w 

odniesieniu do świadczenia detalicznych 

usług roamingu regulowanego po cenach 

krajowych w interesie użytkowników 

końcowych, ewolucji opłat detalicznych i 

hurtowych za usługi roamingu oraz 

przejrzystości i porównywalności taryf 

zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 

531/2012; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należyte i spójne wdrożenie rozporządzenia nr 531/2012 opierać się będzie w znacznej mierze 

na przejrzystości kosztów roamingu oraz ich ewolucji. BEREC powinien zatem zadbać o to, 

by koszty te oceniano w sposób jednolity w całej Unii. 

 

Poprawka   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) monitorowanie zmian na rynku, 

ocena potrzeb w zakresie innowacji 
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regulacyjnych oraz koordynacja działań 

krajowych organów regulacyjnych, aby 

umożliwić rozwój nowych innowacyjnych 

usług łączności elektronicznej oraz 

zapewnić konwergencję, zwłaszcza w 

obszarze standaryzacji, numeracji i 

przydziału widma; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie już przyjmują różne podejścia, jeśli chodzi na przykład o przydział 

zasobów numeracyjnych lub widma, aby umożliwić działanie internetu rzeczy, dlatego też 

BEREC musi być proaktywny w monitorowaniu nowych wydarzeń na rynku i koordynować 

działania. 

 

Poprawka   268 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b – tiret 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – w sprawie praktyk rynkowych, 

które mogłyby prowadzić do szkodliwego 

wpływu na niedyskryminacyjny dostęp do 

internetu, otwarty internet i prawa 

konsumentów oraz w sprawie praktyk 

stanowiących nadużycie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie tekstu do rozporządzenia (UE) nr 2015/2120. 

 

Poprawka   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b – tiret 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– w sprawie zmian opłat detalicznych 

i hurtowych za usługi roamingu oraz w 

sprawie przejrzystości i porównywalności 

taryf na podstawie art. 19 rozporządzenia 

(UE) nr 531/2012; 

– w sprawie zmian opłat detalicznych 

i hurtowych za usługi roamingu oraz w 

sprawie przejrzystości i porównywalności 

taryf na podstawie art. 19 rozporządzenia 

(UE) nr 531/2012 i w razie konieczności 

wydawanie zaleceń dla Komisji; 

Or. en 

 

Poprawka   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) stworzenie ram dla możliwej 

współpracy krajowych organów 

regulacyjnych i promowanie współpracy 

między krajowymi organami 

regulacyjnymi w tych obszarach, które nie 

zostały jeszcze zharmonizowane na 

szczeblu unijnym; BEREC należycie 

uwzględnia wynik takiej współpracy 

podczas formułowania swoich opinii, 

zaleceń i decyzji; jeżeli BEREC uzna, że 

niezbędne są wiążące przepisy dotyczące 

takiej współpracy, przedkłada Komisji 

odpowiednie zalecenia; 

Or. en 

 

Poprawka   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) prowadzenie rejestru: skreśla się 
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– przedsiębiorstw udostępniających sieci 

łączności elektronicznej lub świadczących 

usługi łączności elektronicznej na 

podstawie art. 12 dyrektywy. BEREC 

wydaje również standardowe deklaracje 

dotyczące zgłoszeń przekazywanych przez 

przedsiębiorstwa na podstawie art. 14 

dyrektywy; 

 

– numerów z prawem eksterytorialnego 

użytkowania na podstawie art. 87 

dyrektywy; 

 

Or. fr 

 

Poprawka   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) uruchomienie inicjatywy na rzecz 

innowacji w zakresie danych w celu 

unowocześnienia, koordynacji i 

ujednolicenia gromadzenia danych przez 

krajowe organy regulacyjne; bez 

uszczerbku dla praw własności 

intelektualnej i wymaganego poziomu 

poufności, dane te są udostępniane 

publicznie w formacie otwartym, 

wielokrotnego użytku i umożliwiającym 

odczyt maszynowy, na stronie internetowej 

BEREC oraz w europejskim portalu 

danych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W różne inicjatywy dotyczące mapowania i zbierania danych w celu zapewnienia wiedzy na 

temat jakości usług, rozwoju sieci szerokopasmowych i przydziału widma angażuje się wiele 

krajowych organów regulacyjnych, dlatego też należy koordynować te inicjatywy i 

udostępniać je w otwartym formacie danych. 
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Poprawka   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) współpraca z siecią współpracy w 

zakresie ochrony konsumenta i 

właściwymi organami krajowymi w 

sprawach związanych z zapewnianiem 

usług łączności elektronicznej, które mogą 

wpływać na interesy konsumentów w 

kilku państwach członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) ocena wdrożenia przepisów 

dotyczących zniesienia opłat 

roamingowych w Unii oraz związanych z 

tym zmian, w szczególności poprzez 

obserwację fluktuacji taryf na rynkach 

krajowych po 15 czerwca 2017 r., zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2017/... 

[zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 

531/2012 w odniesieniu do przepisów w 

zakresie hurtowych rynków usług 

roamingu] i rozporządzeniem (UE) nr 

2015/2120; 

Or. en 

 

Poprawka   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zadania BEREC publikuje się na 

stronie internetowej i odpowiednio 

aktualizuje w świetle nowych zadań. 

Or. en 

 

Poprawka   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Bez uszczerbku dla zgodności z 

właściwymi przepisami prawa Unii 

krajowe organy regulacyjne przestrzegają 

wszelkich decyzji przyjętych przez BEREC 

i w najwyższym stopniu uwzględniają 

wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i 

informacje o najlepszych praktykach 

przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia 

spójnego stosowania ram regulacyjnych 

dotyczących łączności elektronicznej w 

zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 

3. Bez uszczerbku dla zgodności z 

właściwymi przepisami prawa Unii 

krajowe organy regulacyjne uwzględniają 

opinie, wytyczne, zalecenia i informacje o 

najlepszych praktykach przyjęte przez 

BEREC w celu zapewnienia 

odpowiedniego stosowania ram 

regulacyjnych dotyczących łączności 

elektronicznej w zakresie, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Bez uszczerbku dla zgodności z 

właściwymi przepisami prawa Unii 

krajowe organy regulacyjne przestrzegają 

wszelkich decyzji przyjętych przez BEREC 

3. Bez uszczerbku dla zgodności z 

właściwymi przepisami prawa Unii 

krajowe organy regulacyjne uwzględniają 

wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i 
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i w najwyższym stopniu uwzględniają 

wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i 

informacje o najlepszych praktykach 

przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia 

spójnego stosowania ram regulacyjnych 

dotyczących łączności elektronicznej w 

zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 

informacje o najlepszych praktykach 

przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia 

spójnego stosowania ram regulacyjnych 

dotyczących łączności elektronicznej w 

zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka   278 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Bez uszczerbku dla zgodności z 

właściwymi przepisami prawa Unii 

krajowe organy regulacyjne przestrzegają 

wszelkich decyzji przyjętych przez BEREC 

i w najwyższym stopniu uwzględniają 

wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i 

informacje o najlepszych praktykach 

przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia 

spójnego stosowania ram regulacyjnych 

dotyczących łączności elektronicznej w 

zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 

3. Bez uszczerbku dla zgodności z 

właściwymi przepisami prawa Unii 

krajowe organy regulacyjne i Komisja w 

najwyższym stopniu uwzględniają 

wszelkie opinie, wytyczne, zalecenia i 

informacje o najlepszych praktykach 

przyjęte przez BEREC w celu zapewnienia 

spójnego stosowania ram regulacyjnych 

dotyczących łączności elektronicznej w 

zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka   279 

Patrizia Toia 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. BEREC wykonuje swoje zadania w 

sposób niezależny, bezstronny, przejrzysty 

i terminowy. BEREC zapewnia, aby 

podmioty publiczne i wszelkie inne 
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zainteresowane strony otrzymywały 

odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i 

łatwo dostępne informacje, w 

szczególności w odniesieniu do wyników 

jego pracy. 

Or. en 

 

Poprawka   280 

Patrizia Toia 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. BEREC promuje współpracę 

krajowych organów regulacyjnych między 

sobą oraz z Komisją. 

Or. en 

 

Poprawka   281 

Rolandas Paksas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do osiągnięcia celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu i 

do wykonywania swoich zadań, BEREC 

może współpracować z właściwymi 

unijnymi organami, agencjami, urzędami i 

grupami doradczymi, z właściwymi 

organami państw trzecich lub z 

organizacjami międzynarodowymi zgodnie 

z art. 26. 

4. W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do osiągnięcia celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu i 

do wykonywania swoich zadań, BEREC 

może w stosownych przypadkach 

konsultować się z właściwymi krajowymi 

organami regulacyjnymi i odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami oraz 

współpracować z właściwymi unijnymi 

organami, agencjami, urzędami i grupami 

doradczymi, z właściwymi organami 

państw trzecich lub z organizacjami 

międzynarodowymi. 
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Or. en 

 

Poprawka   282 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do osiągnięcia celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu i 

do wykonywania swoich zadań, BEREC 

może współpracować z właściwymi 

unijnymi organami, agencjami, urzędami i 

grupami doradczymi, z właściwymi 

organami państw trzecich lub z 

organizacjami międzynarodowymi zgodnie 

z art. 26. 

4. W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do osiągnięcia celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu i 

do wykonywania swoich zadań, BEREC 

może współpracować z właściwymi 

unijnymi organami, agencjami, urzędami i 

grupami doradczymi, z właściwymi 

organami państw członkowskich, 

państwami trzecimi lub z organizacjami 

krajowymi lub międzynarodowymi 

zgodnie z art. 26. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Likwidacja ograniczeń dla współpracy BEREC. 

 

Poprawka   283 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do osiągnięcia celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu i 

do wykonywania swoich zadań, BEREC 

może współpracować z właściwymi 

unijnymi organami, agencjami, urzędami i 

grupami doradczymi, z właściwymi 

organami państw trzecich lub z 

4. W zakresie, w jakim jest to 

konieczne do osiągnięcia celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu i 

do wykonywania swoich zadań, BEREC 

współpracuje z właściwymi unijnymi 

organami, agencjami, urzędami i grupami 

doradczymi, z właściwymi organami 

państw trzecich lub z organizacjami 
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organizacjami międzynarodowymi zgodnie 

z art. 26. 

międzynarodowymi zgodnie z art. 26. 

Or. en 

 

Poprawka   284 

Rolandas Paksas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. BEREC może w stosownych 

przypadkach konsultować się z 

zainteresowanymi stronami i umożliwić 

im przestawienie uwag w rozsądnym 

terminie. BEREC udostępnia publicznie 

wyniki takich konsultacji z zastrzeżeniem 

art. 28. Takie konsultacje odbywają się na 

jak najwcześniejszym etapie procesu 

podejmowania decyzji. 

Or. en 

 

Poprawka   285 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. BEREC wykonuje swoje zadania w 

sposób niezależny i bezstronny, bez 

zbędnych opóźnień i z zagwarantowaniem 

przejrzystego procesu podejmowania 

decyzji. BEREC dba również o to, aby 

podmioty publiczne i zainteresowane 

strony otrzymywały obiektywne, 

wiarygodne i łatwo dostępne informacje 

na temat wszystkich etapów prac BEREC. 

Or. en 
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Poprawka   286 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. BEREC może przeprowadzić 

konsultacje publiczne ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami i umożliwić 

im przestawienie uwag w rozsądnym 

terminie. BEREC udostępnia publicznie 

wyniki takich konsultacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przejrzystość i odpowiednie konsultacje stanowią warunki konieczne dobrej pracy BEREC. 

 

Poprawka   287 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Przed przyjęciem decyzji, 

sprawozdań lub innego rodzaju 

dokumentów publicznych, BEREC 

konsultuje się z zainteresowanymi 

stronami i daje im możliwość 

wypowiedzenia się w rozsądnym terminie 

zależnym od stopnia złożoności sprawy, 

jednak nie krótszym niż 30 dni. Z 

zastrzeżeniem art. 28 wyniki procedury 

konsultacji są publikowane przez BEREC. 

Or. en 
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Poprawka   288 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 4 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4 c. Z zastrzeżeniem art. 21 i 

następnych BEREC wykorzystuje wiedzę 

fachową dostępną w krajowych organach 

regulacyjnych i wykonuje swoje zadania 

we współpracy z krajowymi organami 

regulacyjnymi i Komisją. BEREC 

promuje współpracę między wszystkimi 

krajowymi organami regulacyjnymi oraz 

współpracę krajowych organów 

regulacyjnych z Komisją. 

Or. en 

 

Poprawka   289 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a  

 Struktura organizacyjna BEREC 

 BEREC składa się z następujących 

podmiotów: 

 a) Rada Organów Regulacyjnych; 

 b) Sieć Kontaktowa; 

 c) eksperckie grupy robocze („grupy 

robocze”). 

Or. en 

 

Poprawka   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a  

 Struktura organizacyjna BEREC 

 BEREC składa się z następujących 

podmiotów: 

 a) Rada Organów Regulacyjnych; 

 b) Sieć Kontaktowa; 

 c) grupy robocze. 

Or. en 

 

Poprawka   291 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2b  

 Skład Rady Organów Regulacyjnych 

 1. W skład Rady Organów Regulacyjnych 

wchodzi po jednym członku z każdego 

państwa członkowskiego. Członkowie ci są 

dyrektorami lub wysokiej rangi 

przedstawicielami krajowego organu 

regulacyjnego ustanowionego w każdym z 

państw członkowskich, odpowiedzialnymi 

przede wszystkim za nadzorowanie 

bieżącego funkcjonowania rynku sieci 

i usług łączności elektronicznej. 

 W państwach członkowskich, w których 

istnieje więcej niż jeden krajowy organ 

regulacyjny zgodnie z dyrektywą [...] 

(„kodeks łączności elektronicznej”), 

organy te uzgadniają wspólnego 

przedstawiciela; należy zapewnić 

niezbędną koordynację między krajowymi 
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organami regulacyjnymi. 

 2. Wykonując zadania powierzone mu na 

mocy niniejszego rozporządzenia, Rada 

Organów Regulacyjnych działa 

niezależnie. 

 Członkowie Rady Organów 

Regulacyjnych nie zwracają się do 

jakiegokolwiek rządu, do Komisji ani do 

jakichkolwiek podmiotów publicznych lub 

prywatnych o instrukcje, ani nie 

przyjmują takich instrukcji. 

 3. Krajowe organy regulacyjne mianują 

po jednym wysokiej rangi zastępcy 

z każdego państwa członkowskiego. 

 4. Komisja uczestniczy w posiedzeniach 

Rady Organów Regulacyjnych jako 

obserwator i jest reprezentowana na 

odpowiednio wysokim szczeblu. 

 5. Rada Organów Regulacyjnych może w 

indywidualnych przypadkach zapraszać 

do udziału w swoich posiedzeniach w 

charakterze obserwatora każdą osobę, 

której opinia może mieć znaczenie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Por. art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009). 

 

Poprawka   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2b  

 Zadania Urzędu BEREC 

 Do zadań Urzędu BEREC należą w 

szczególności: 
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 a) zapewnianie BEREC wsparcia 

zawodowego i administracyjnego; 

 b) gromadzenie informacji od krajowych 

organów regulacyjnych oraz wymiana 

i przekazywanie informacji związanych 

z zadaniami BEREC określonymi w art. 2; 

 c) upowszechnianie najlepszych 

rozwiązań regulacyjnych wśród krajowych 

organów regulacyjnych, zgodnie z art. 2 

ust. 1; 

 d) pomoc w przygotowaniach prac oraz 

inne rodzaje wsparcia mające na celu 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

Rady Organów Regulacyjnych, Sieci 

Kontaktowej i grup roboczych; 

 e) udział w działaniach grup roboczych 

zgodnie z decyzją ich 

współprzewodniczących; 

 f) pomoc w przygotowaniach oraz inne 

rodzaje wsparcia mające na celu 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

Zarządu; 

 g) wspieranie BEREC w konsultacjach 

publicznych. 

Or. en 

 

Poprawka   293 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2c  

 Posiedzenia Rady Organów 

Regulacyjnych oraz zasady głosowania 

 1. Posiedzenia Rady Organów 

Regulacyjnych zwoływane są przez 

przewodniczącego i odbywają się co 

najmniej cztery razy w roku na sesjach 

zwyczajnych. Posiedzenia nadzwyczajne 
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zwoływane są również z inicjatywy 

przewodniczącego, na wniosek Komisji 

lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej 

członków rady. Porządek obrad posiedzeń 

ustalany jest przez przewodniczącego 

i podawany jest do wiadomości publicznej. 

 2. W stosownych przypadkach, w celu 

ochrony niezależności BEREC lub w celu 

uniknięcia konfliktu interesów 

przewodniczący może podjąć decyzję o 

rozpatrywaniu niektórych punktów bez 

udziału obserwatorów. 

 3. Rada Organów Regulacyjnych 

przyjmuje decyzje większością dwóch 

trzecich głosów swoich członków, o ile 

przepisy niniejszego rozporządzenia lub 

innego aktu prawnego Unii nie stanowią 

inaczej. Każdy członek lub zastępca 

dysponuje jednym głosem. Decyzje Rady 

Organów Regulacyjnych podawane są do 

wiadomości publicznej i na wniosek 

krajowego organu regulacyjnego 

zawierają jego zastrzeżenia. 

 4. Rada Organów Regulacyjnych 

przyjmuje i udostępnia publicznie swój 

regulamin wewnętrzny. Regulamin 

wewnętrzny szczegółowo określa 

procedurę głosowania, w tym warunki, na 

jakich jeden z członków może działać 

w imieniu innego członka, zasady 

dotyczące kworum oraz terminy 

powiadamiania o posiedzeniach. Ponadto 

regulamin wewnętrzny gwarantuje, że 

członkowie Rady Organów Regulacyjnych 

przed każdym posiedzeniem otrzymują 

pełny porządek obrad i propozycje 

wniosków, aby umożliwić im 

zaproponowanie poprawek przed 

głosowaniem. Regulamin wewnętrzny 

może również, między innymi, określać 

procedury głosowania w sytuacjach 

pilnych oraz zawierać inne ustalenia 

praktyczne dotyczące funkcjonowania 

Rady Organów Regulacyjnych. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

(Por. art. 4 ust. 6, art. 4 ust. 9 oraz art. 4 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009). 

 

Poprawka   294 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2d  

 Zadania Rady Organów Regulacyjnych 

 1. Rada Organów Regulacyjnych 

wykonuje zadania BEREC określone w 

art. 2 i podejmuje wszystkie decyzje 

dotyczące organizacji prac BEREC. 

 2. Rada Organów Regulacyjnych może 

przyjmować jednomyślnie w imieniu 

BEREC decyzje w sprawie przyjęcia 

innych szczególnych zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 2a. 

 3. Rada Organów Regulacyjnych 

przyjmuje w imieniu BEREC szczegółowe 

przepisy dotyczące prawa dostępu do 

dokumentów będących w posiadaniu 

BEREC, zgodnie z art. 27. 

 4. Rada Organów Regulacyjnych określa 

wytyczne dla Urzędu BEREC w zakresie 

wsparcia zawodowego i administracyjnego 

dla BEREC. 

 5. Rada Organów Regulacyjnych, po 

zasięgnięciu opinii zainteresowanych 

stron zgodnie z art. 2 ust. 4a, przyjmuje 

roczny program prac BEREC przed 

końcem każdego roku poprzedzającego 

rok, którego dotyczy program prac. Rada 

Organów Regulacyjnych przekazuje 

roczny program prac Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji 

natychmiast po jego zatwierdzeniu. 

 6. Rada Organów Regulacyjnych 
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przyjmuje roczne sprawozdanie z 

działalności BEREC i przekazuje go 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Komisji i Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15 

czerwca każdego roku. 

 7. Parlament Europejski może zwrócić się 

do przewodniczącego lub któregoś z 

wiceprzewodniczących Rady Organów 

Regulacyjnych, przy pełnym 

poszanowaniu ich niezależności, o 

złożenie oświadczenia przed właściwą 

komisją parlamentarną na temat istotnych 

kwestii związanych z działalnością 

BEREC oraz o odpowiedź na pytania 

zadane przez członków Parlamentu 

Europejskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Por. art. 5 ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009) 

 

Poprawka   295 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2e  

 Sieć Kontaktowa 

 1. Sieć Kontaktowa składa się z 

przedstawicieli krajowych organów 

regulacyjnych państw członkowskich oraz 

przedstawicieli Komisji Europejskiej, 

Urzędu BEREC i organów regulacyjnych 

państw trzecich. 

 2. Sieć Kontaktowa wspiera Radę 

Organów Regulacyjnych w realizacji jej 

zadań, zwłaszcza poprzez poczynienie 

niezbędnych przygotowań do posiedzeń 

Rady Organów Regulacyjnych, takich jak 
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opracowanie dokumentów 

przygotowanych przez grupy robocze. 

 3. Rada Organów Regulacyjnych 

przyjmuje regulamin określający 

praktyczne zasady funkcjonowania Sieci 

Kontaktowej. 

Or. en 

 

Poprawka   296 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 f (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2f  

 Funkcjonowanie grup roboczych 

 1. W uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności w celu wdrożenia rocznego 

programu prac BEREC, Rada Organów 

Regulacyjnych może utworzyć niezbędne 

grupy robocze. 

 2. Członków grup roboczych wyznaczają 

krajowe organy regulacyjne. W pracach 

grup roboczych uczestniczą również 

przedstawiciele Komisji Europejskiej, 

Urzędu BEREC oraz organów 

regulacyjnych państw trzecich. 

 W razie potrzeby w indywidualnych 

przypadkach Rada Organów 

Regulacyjnych może zapraszać do udziału 

w pracach grup roboczych pojedynczych 

ekspertów uznawanych za kompetentnych 

w danej dziedzinie. 

 3. W stosownych przypadkach, w celu 

ochrony niezależności BEREC lub w celu 

uniknięcia konfliktu interesów 

współprzewodniczący mogą podjąć decyzję 

o rozpatrywaniu niektórych punktów bez 

udziału ekspertów Komisji, organów 

regulacyjnych krajów trzecich i innych 
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zaproszonych organów. 

 4. Rada Organów Regulacyjnych 

nominuje dwóch współprzewodniczących 

z różnych krajowych organów 

regulacyjnych do każdej grupy roboczej, 

chyba że wyjątkowe i tymczasowe 

okoliczności uzasadniają inne 

rozwiązanie. 

 5. Rada Organów Regulacyjnych 

przyjmuje regulamin określający 

praktyczne zasady funkcjonowania grup 

roboczych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Zob. poprawki dotyczące art. 10 (grupy robocze)) 

 

Poprawka   297 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 g (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2g  

 Zadania Urzędu BEREC 

 Do zadań Urzędu BEREC należą w 

szczególności: 

 a) zapewnianie BEREC wsparcia 

zawodowego i administracyjnego; 

 b) gromadzenie informacji od krajowych 

organów regulacyjnych oraz wymiana 

i przekazywanie informacji związanych 

z zadaniami BEREC określonymi w art. 2; 

 c) regularne przygotowywanie, na bazie 

tych danych, projektów sprawozdań na 

temat konkretnych aspektów zmian na 

europejskim rynku telekomunikacyjnym, 

na przykład w sprawie roamingu lub 

analizy porównawczej, i przekazywanie 
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tych sprawozdań BEREC; 

 d) upowszechnianie najlepszych 

rozwiązań regulacyjnych wśród krajowych 

organów regulacyjnych, zgodnie z art. 2 

ust. 1; 

 e) pomoc w przygotowaniach prac oraz 

inne rodzaje wsparcia mające na celu 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

Rady Organów Regulacyjnych, Sieci 

Kontaktowej i grup roboczych; 

 f) udział w technicznych działaniach grup 

roboczych zgodnie z decyzją ich 

współprzewodniczących; 

 g) pomoc w przygotowaniach oraz inne 

rodzaje wsparcia mające na celu 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

Zarządu; 

 h) wspieranie BEREC w konsultacjach 

publicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Por. art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1211/2009) 

 

Poprawka   298 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Dyrektor Wykonawczy, który 

wykonuje obowiązki określone w art. 9; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Dyrektor Wykonawczy, który 

wykonuje obowiązki określone w art. 9; 

– Sekretarz Generalny, który 

wykonuje obowiązki określone w art. 9; 

Or. fr 

 

Poprawka   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Dyrektor Wykonawczy, który 

wykonuje obowiązki określone w art. 9; 

– Dyrektor, który wykonuje 

obowiązki określone w art. 9; 

Or. it 

 

Poprawka   301 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– grupy robocze; – eksperckie grupy robocze; 

Or. en 

 

Poprawka   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

PE602.937v01-00 90/151 AM\1122719PL.docx 

PL 

– Rada Odwoławcza. skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład Zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz dwóch 

przedstawicieli Komisji; każdy 

przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy 

krajowy organ regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

W skład zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego; każdy przedstawiciel ma 

prawo głosu. Każdy krajowy organ 

regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej 

uczestniczą w obradach, przy czym mają 

prawo głosować w sprawach 

administracyjnych, lecz nie mają prawa 

głosować w kwestiach regulacyjnych, o 

których mowa w art. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zagwarantowanie niezależności BEREC oznacza, że nie będzie się on zwracał do rządu ani 

do żadnych innych organów władzy wykonawczej po wytyczne ani nie będzie ich przyjmował. 

Zarząd BEREC powinien składać się jedynie z przedstawicieli niezależnych organów, a 

Komisja ma prawo do udziału w działaniach i posiedzeniach Zarządu, jednak jej prawa głosu 

są ograniczone do kwestii administracyjnych. 

 

Poprawka   304 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład Zarządu wchodzi jeden W skład zarządu wchodzi jeden 
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przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz dwóch 

przedstawicieli Komisji; każdy 

przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy 

krajowy organ regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz jeden przedstawiciel 

Komisji bez prawa głosu. Każdy krajowy 

organ regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. Komisja jest 

reprezentowana na odpowiednim 

szczeblu. 

Or. en 

 

Poprawka   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład Zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz dwóch 

przedstawicieli Komisji; każdy 

przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy 

krajowy organ regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

W skład zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego; każdy przedstawiciel ma 

prawo głosu. Każdy krajowy organ 

regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

Or. fr 

 

Poprawka   306 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład Zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz dwóch 

przedstawicieli Komisji; każdy 

przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy 

krajowy organ regulacyjny mianuje swoim 

W skład zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz jeden przedstawiciel 

Komisji; każdy przedstawiciel ma prawo 

głosu. Każdy krajowy organ regulacyjny 

mianuje swoim przedstawicielem Prezesa 
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przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

lub członka swojego organu kolegialnego. 

Or. en 

 

Poprawka   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład Zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz dwóch 

przedstawicieli Komisji; każdy 

przedstawiciel ma prawo głosu. Każdy 

krajowy organ regulacyjny mianuje swoim 

przedstawicielem Prezesa lub członka 

swojego organu kolegialnego. 

W skład zarządu wchodzi jeden 

przedstawiciel każdego państwa 

członkowskiego oraz jeden przedstawiciel 

Komisji; każdy przedstawiciel ma prawo 

głosu. Każdy krajowy organ regulacyjny 

mianuje swoim przedstawicielem Prezesa 

lub członka swojego organu kolegialnego. 

Or. en 

 

Poprawka   308 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Krajowe organy regulacyjne 

z państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) oraz z państw 

kandydujących do członkostwa w Unii 

Europejskiej mają status obserwatora i są 

reprezentowane na odpowiednim szczeblu. 

BEREC może zapraszać na swoje 

posiedzenia innych ekspertów 

i obserwatorów. 

Or. en 
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Poprawka   309 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Członkowie Zarządu działają na 

podstawie obiektywnych przesłanek, w 

interesie Unii oraz na rzecz zmniejszenia 

fragmentacji rynku w celu utworzenia 

jednolitego rynku telekomunikacyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Listę członków Zarządu oraz ich 

deklaracje o braku konfliktu interesów 

podaje się do wiadomości publicznej. 

Or. en 

 

Poprawka   311 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zarząd: 1. Zarząd odpowiada za realizację 

zadań BEREC określonych w art. 2 i w 

tym celu podejmuje wszelkie niezbędne 

decyzje i przekazuje wytyczne Dyrektorowi 

Wykonawczemu. Opiera się przy tym 
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również na pracy wykonanej przez grupy 

robocze. Zarząd: 

Or. en 

 

Poprawka   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wyznacza ogólne kierunki działań 

BEREC i co roku przyjmuje jednolity 

dokument programowy BEREC 

większością dwóch trzecich członków 

uprawnionych do głosowania, przy 

uwzględnieniu opinii Komisji i zgodnie z 

art. 15; 

a) wyznacza ogólne kierunki działań 

BEREC i co roku przyjmuje jednolity 

dokument programowy BEREC 

jednogłośną decyzją członków 

uprawnionych do głosowania, przy 

uwzględnieniu opinii Komisji i zgodnie z 

art. 15; 

Or. fr 

 

Poprawka   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przyjmuje, większością dwóch 

trzecich członków uprawnionych do 

głosowania, roczny budżet BEREC oraz 

pełni inne funkcje związane z budżetem 

BEREC na podstawie rozdziału III; 

b) przyjmuje, jednogłośną decyzją 

członków uprawnionych do głosowania, 

roczny budżet BEREC oraz pełni inne 

funkcje związane z budżetem BEREC na 

podstawie rozdziału III; 

Or. fr 

 

Poprawka   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przyjmuje i ocenia roczne 

skonsolidowane sprawozdanie z 

działalności BEREC i do dnia 1 lipca 

każdego roku przesyła sprawozdanie wraz 

z oceną do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji i Trybunału 

Obrachunkowego. Skonsolidowane roczne 

sprawozdanie z działalności podawane jest 

do wiadomości publicznej; 

c) przyjmuje i ocenia roczne 

skonsolidowane sprawozdanie z 

działalności BEREC i do dnia 1 lipca 

każdego roku przesyła sprawozdanie wraz 

z oceną do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji i Trybunału 

Obrachunkowego. Dyrektor Wykonawczy 

przedstawia Parlamentowi i Radzie roczne 

sprawozdanie z działalności BEREC na 

publicznej sesji. Skonsolidowane roczne 

sprawozdanie z działalności podawane jest 

do wiadomości publicznej; 

Or. en 

 

Poprawka   315 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera m 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) mianuje Dyrektora Wykonawczego 

oraz w stosownych przypadkach 

podejmuje decyzje o przedłużeniu jego 

mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska 

na podstawie art. 22; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera m 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) mianuje Dyrektora Wykonawczego m) mianuje Sekretarza Generalnego 
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oraz w stosownych przypadkach 

podejmuje decyzje o przedłużeniu jego 

mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska 

na podstawie art. 22; 

oraz w stosownych przypadkach 

podejmuje decyzje o przedłużeniu jego 

mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska 

na podstawie art. 22; 

Or. fr 

 

Poprawka   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) mianuje księgowego podlegającego 

regulaminowi pracowniczemu i warunkom 

zatrudnienia innych pracowników, który 

jest całkowicie niezależny w wykonywaniu 

swoich obowiązków. BEREC może 

mianować księgowym BEREC księgowego 

Komisji; 

n) mianuje księgowego podlegającego 

regulaminowi pracowniczemu i warunkom 

zatrudnienia innych pracowników, który 

jest całkowicie niezależny w wykonywaniu 

swoich obowiązków. Urząd BEREC może 

mianować tego samego księgowego co 

inny organ Unii. Urząd BEREC może 

również uzgodnić z Komisją, iż księgowy 

Komisji pełni również obowiązki 

księgowego Urzędu BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera o 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) mianuje członków Rad(y) 

Odwoławczej(ych); 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   319 
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Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli wymagają tego szczególne 

okoliczności, Zarząd może w drodze 

decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie 

uprawnień organu powołującego 

Dyrektorowi Wykonawczemu i 

uprawnienia dalej przez niego przekazane 

oraz wykonywać je samodzielnie lub 

przekazać je jednemu ze swoich członków 

lub też członkowi personelu innemu niż 

Dyrektor Wykonawczy. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   320 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kadencja Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego trwa cztery lata, z 

wyjątkiem pierwszej kadencji 

Wiceprzewodniczącego wybranego po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, która trwa dwa lata. Może 

ona zostać jednokrotnie odnowiona. 

3. Kadencja Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego trwa jeden rok. 

Or. en 

 

Poprawka   321 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kadencja Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego trwa cztery lata, z 

wyjątkiem pierwszej kadencji 

Wiceprzewodniczącego wybranego po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, która trwa dwa lata. Może 

ona zostać jednokrotnie odnowiona. 

3. Kadencja Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego trwa jeden rok, z 

wyjątkiem pierwszej kadencji 

Wiceprzewodniczącego wybranego po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, która trwa sześć miesięcy. 

Ich kadencja nie może być natychmiast 

odnawiana. 

Or. en 

 

Poprawka   322 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Z zastrzeżeniem uprawnień 

Zarządu Przewodniczący i 

Wiceprzewodniczący są niezależni przy 

wykonywaniu swoich obowiązków i nie 

przyjmują instrukcji od żadnej instytucji, 

rządu, krajowego organu regulacyjnego, 

osoby ani organu. 

Or. en 

 

Poprawka   323 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Przewodniczący na żądanie 

Parlamentu Europejskiego informuje go o 

wynikach działań BEREC. 

Or. en 
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Poprawka   324 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy BEREC 

bierze udział w obradach bez prawa głosu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor Wykonawczy BEREC 

bierze udział w obradach bez prawa głosu. 

2. Sekretarz Generalny BEREC 

bierze udział w obradach bez prawa głosu. 

Or. fr 

 

Poprawka   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 

1 lit. a) i b) ani art. 22 ust. 8, Zarząd 

podejmuje decyzje większością członków z 

prawem głosu. 

1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 

1 lit. a) i b) ani art. 22 ust. 8, Zarząd 

podejmuje decyzje większością dwóch 

trzecich członków z prawem głosu. 

Or. fr 
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Poprawka   327 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy nie może 

brać udziału w głosowaniu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy nie może 

brać udziału w głosowaniu. 

4. Sekretarz Generalny nie może brać 

udziału w głosowaniu. 

Or. fr 

 

Poprawka   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy nie może 

brać udziału w głosowaniu. 

4. Dyrektor nie może brać udziału w 

głosowaniu. 

Or. it 

 

Poprawka   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 8a  

 Niezależność 

 1. Wykonując przydzielone im zadania, 

członkowie Zarządu działają niezależnie i 

obiektywnie w interesie całej Unii, 

niezależnie od interesów krajowych lub 

osobistych. 

 2. Nie naruszając uprawnień Komisji lub 

krajowych organów regulacyjnych, 

członkowie Zarządu nie zwracają się o 

instrukcje ani ich nie przyjmują od 

instytucji lub organów Unii, od żadnego 

rządu państwa członkowskiego ani od 

innych organów publicznych bądź 

prywatnych. Członkowie Zarządu 

wykonują przydzielone im zadania w 

szczególności w sposób wolny od 

niepożądanych wpływów politycznych i 

ingerencji o charakterze komercyjnym, 

która wpływałaby na ich osobistą 

niezależność. 

Or. en 

 

Poprawka   331 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – sekcja 2 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektor Wykonawczy Komitet Administracyjny 

Or. en 

 

Poprawka   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – sekcja 2 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektor Wykonawczy Sekretarz Generalny 

Or. fr 

 

Poprawka   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – sekcja 2 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektor Wykonawczy Dyrektor 

 (Niniejsza poprawka zastępuje w całym 

tekście wyrażenie „Dyrektor Wykonawczy” 

słowem „Dyrektor”). 

Or. it 

 

Poprawka   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego Obowiązki Sekretarza Generalnego 

Or. fr 

 

Poprawka   335 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego Zadania Komitetu Administracyjnego 

Or. en 

 

Poprawka   336 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dyrektor Wykonawczy zarządza 

BEREC. Dyrektor Wykonawczy 

odpowiada przed Zarządem. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   337 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dyrektor Wykonawczy zarządza 

BEREC. Dyrektor Wykonawczy 

odpowiada przed Zarządem. 

1. Dyrektor Wykonawczy jest 

odpowiedzialny za zarządzanie agencją 

i pomaga w przygotowaniach prac 

Zarządu. Dyrektor Wykonawczy 

odpowiada przed Zarządem. 

Or. en 

 

Poprawka   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dyrektor Wykonawczy zarządza 

BEREC. Dyrektor Wykonawczy 

odpowiada przed Zarządem. 

1. Sekretarz Generalny zarządza 

BEREC pod względem administracyjnym. 

Sekretarz Generalny odpowiada przed 

Zarządem. 

Or. fr 

 

Poprawka   339 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komitet Administracyjny 

odpowiednio kontynuuje prace Urzędu 

BEREC. Pod kierownictwem Zarządu 

Komitet Administracyjny świadczy 

BEREC usługi administracyjne i usługi 

wsparcia, określone w ust. 5 niniejszego 

artykułu. 

Or. en 

 

Poprawka   340 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji 

i Zarządu Dyrektor Wykonawczy jest 

niezależny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i nie zwraca się o instrukcje 

ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu, 

instytucji, osoby ani organu. 

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji 

i Zarządu Komitet Administracyjny, a w 

szczególności jego przewodniczący, jest 

niezależny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i nie zwraca się o instrukcje 

ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu, 

instytucji, osoby ani organu. 

Or. en 
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Poprawka   341 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji 

i Zarządu Dyrektor Wykonawczy jest 

niezależny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i nie zwraca się o instrukcje 

ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu, 

instytucji, osoby ani organu. 

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji 

i Zarządu Dyrektor Wykonawczy jest 

niezależny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i nie przyjmuje instrukcji od 

żadnej instytucji, rządu, krajowego organu 

regulacyjnego, osoby ani organu. 

Or. en 

 

Poprawka   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z zastrzeżeniem uprawnień Komisji 

i Zarządu Dyrektor Wykonawczy jest 

niezależny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i nie zwraca się o instrukcje 

ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu, 

instytucji, osoby ani organu. 

2. Z zastrzeżeniem uprawnień 

Zarządu Sekretarz Generalny jest 

niezależny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków i nie zwraca się o instrukcje 

ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu, 

instytucji, osoby ani organu. 

Or. fr 

 

Poprawka   343 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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3. Dyrektor Wykonawczy składa 

sprawozdanie z wykonywania obowiązków 

Parlamentowi Europejskiemu na jego 

żądanie. Rada może wezwać Dyrektora 

Wykonawczego do złożenia sprawozdania 

z wykonywania obowiązków. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   344 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dyrektor Wykonawczy składa 

sprawozdanie z wykonywania obowiązków 

Parlamentowi Europejskiemu na jego 

żądanie. Rada może wezwać Dyrektora 

Wykonawczego do złożenia sprawozdania 

z wykonywania obowiązków. 

3. Dyrektor Wykonawczy składa 

sprawozdanie z wykonywania obowiązków 

BEREC Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie na ich żądanie. 

Or. en 

 

Poprawka   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dyrektor Wykonawczy składa 

sprawozdanie z wykonywania obowiązków 

Parlamentowi Europejskiemu na jego 

żądanie. Rada może wezwać Dyrektora 

Wykonawczego do złożenia sprawozdania 

z wykonywania obowiązków. 

3. Sekretarz Generalny składa 

sprawozdanie z wykonywania obowiązków 

Parlamentowi Europejskiemu na jego 

żądanie. Rada może wezwać Sekretarza 

Generalnego do złożenia sprawozdania z 

wykonywania obowiązków. 

Or. fr 
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Poprawka   346 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy jest 

prawnym przedstawicielem BEREC. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy jest 

prawnym przedstawicielem BEREC. 

skreśla się 

Or. it 

 

Poprawka   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy jest 

prawnym przedstawicielem BEREC. 

4. Sekretarz Generalny jest prawnym 

przedstawicielem BEREC. 

Or. fr 

 

Poprawka   349 

Evžen Tošenovský 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dyrektor Wykonawczy jest 

prawnym przedstawicielem BEREC. 

4. Dyrektor jest prawnym 

przedstawicielem Urzędu BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   350 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor Wykonawczy jest 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań 

BEREC. W szczególności Dyrektor 

Wykonawczy odpowiada za: 

5. Dyrektor Wykonawczy jest 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań 

BEREC na podstawie wytycznych 

przygotowanych przez Zarząd. W 

szczególności Dyrektor Wykonawczy 

odpowiada za: 

Or. en 

 

Poprawka   351 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor Wykonawczy jest 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań 

BEREC. W szczególności Dyrektor 

Wykonawczy odpowiada za: 

5. Komitet Administracyjny jest 

odpowiedzialny za przygotowywanie i 

wykonywanie zadań BEREC pod 

względem administracyjnym. Odpowiada 

on w szczególności za: 

Or. en 
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Poprawka   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dyrektor Wykonawczy jest 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań 

BEREC. W szczególności Dyrektor 

Wykonawczy odpowiada za: 

5. Sekretarz Generalny jest 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań 

BEREC. W szczególności Sekretarz 

Generalny odpowiada za: 

Or. fr 

 

Poprawka   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) opracowywanie jednolitego 

dokumentu programowego oraz 

przedkładanie go Zarządowi; 

c) opracowywanie – w koordynacji z 

krajowymi organami regulacyjnymi – 

jednolitego dokumentu programowego 

oraz przedkładanie go Zarządowi; 

Or. fr 

 

Poprawka   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) opracowywanie planu działania w 

następstwie wniosków ze sprawozdań z 

audytu wewnętrznego lub zewnętrznego 

oraz ocen oraz z dochodzeń 

przeprowadzanych przez OLAF, a także 

przygotowywanie sprawozdań z postępu 

prac – dwa razy w roku dla Komisji i 

f) opracowywanie planu działania w 

następstwie wniosków ze sprawozdań z 

audytu wewnętrznego lub zewnętrznego 

oraz ocen oraz z dochodzeń 

przeprowadzanych przez OLAF, a także 

przygotowywanie dla Zarządu 
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regularnie dla Zarządu; regularnych sprawozdań z postępu prac; 

Or. fr 

 

Poprawka   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) opracowywanie planu działania w 

następstwie wniosków ze sprawozdań z 

audytu wewnętrznego lub zewnętrznego 

oraz ocen oraz z dochodzeń 

przeprowadzanych przez OLAF, a także 

przygotowywanie sprawozdań z postępu 

prac – dwa razy w roku dla Komisji i 

regularnie dla Zarządu; 

f) opracowywanie planu działania w 

następstwie wniosków ze sprawozdań z 

audytu wewnętrznego lub zewnętrznego 

oraz ocen oraz z dochodzeń 

przeprowadzanych przez OLAF, a także 

przygotowywanie sprawozdań z postępu 

prac – raz w roku dla Komisji i regularnie 

dla Zarządu; 

Or. en 

 

Poprawka   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) ochronę interesów finansowych 

Unii przez stosowanie środków 

zapobiegających nadużyciom finansowym, 

korupcji i innym nielegalnym działaniom, 

przez skuteczne kontrole, a w razie 

wykrycia nieprawidłowości – przez 

odzyskiwanie kwot nienależnie 

wypłaconych oraz w stosownych 

przypadkach nakładanie skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających kar 

administracyjnych i finansowych; 

g) stosowanie środków 

zapobiegających nadużyciom finansowym, 

korupcji i innym nielegalnym działaniom, 

skuteczne kontrolowanie, a w razie 

wykrycia nieprawidłowości – 

odzyskiwanie kwot nienależnie 

wypłaconych; 

Or. fr 
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Poprawka   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor Wykonawczy jest również 

odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do 

celów wykonywania zadań BEREC w 

skuteczny i wydajny sposób konieczne jest 

umieszczenie jednego lub większej liczby 

pracowników w jednym lub wielu 

państwach członkowskich. Decyzja o 

ustanowieniu lokalnego biura wymaga 

uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i 

państwa członkowskiego (państw 

członkowskich), którego(-ych) to dotyczy. 

W decyzji określa się zakres działań 

prowadzonych w lokalnym biurze w 

sposób pozwalający uniknąć 

niepotrzebnych kosztów i powielania 

administracyjnych funkcji BEREC. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor Wykonawczy jest również 

odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do 

celów wykonywania zadań BEREC w 

skuteczny i wydajny sposób konieczne jest 

umieszczenie jednego lub większej liczby 

pracowników w jednym lub wielu 

państwach członkowskich. Decyzja o 

ustanowieniu lokalnego biura wymaga 

uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i 

skreśla się 
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państwa członkowskiego (państw 

członkowskich), którego(-ych) to dotyczy. 

W decyzji określa się zakres działań 

prowadzonych w lokalnym biurze w 

sposób pozwalający uniknąć 

niepotrzebnych kosztów i powielania 

administracyjnych funkcji BEREC. 

Or. it 

 

Poprawka   359 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor Wykonawczy jest również 

odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do 

celów wykonywania zadań BEREC w 

skuteczny i wydajny sposób konieczne jest 

umieszczenie jednego lub większej liczby 

pracowników w jednym lub wielu 

państwach członkowskich. Decyzja o 

ustanowieniu lokalnego biura wymaga 

uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i 

państwa członkowskiego (państw 

członkowskich), którego(-ych) to dotyczy. 

W decyzji określa się zakres działań 

prowadzonych w lokalnym biurze w 

sposób pozwalający uniknąć 

niepotrzebnych kosztów i powielania 

administracyjnych funkcji BEREC. 

6. Dyrektor jest również 

odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do 

celów wykonywania zadań Urzędu 

BEREC w skuteczny i wydajny sposób 

konieczne jest umieszczenie jednego lub 

większej liczby pracowników w jednym 

lub wielu państwach członkowskich. 

Decyzja o ustanowieniu lokalnego biura 

wymaga uprzedniej zgody Zarządu i 

państwa członkowskiego (państw 

członkowskich), którego(-ych) to dotyczy. 

W decyzji określa się zakres działań 

prowadzonych w lokalnym biurze w 

sposób pozwalający uniknąć 

niepotrzebnych kosztów i powielania 

administracyjnych funkcji BEREC. Każda 

taka decyzja wymaga uprzedniego 

uwzględnienia skutków tej decyzji w 

planie wieloletnim pod względem alokazji 

pracowników i budżetu. 

Or. en 

 

Poprawka   360 

Edouard Martin 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor Wykonawczy jest również 

odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do 

celów wykonywania zadań BEREC w 

skuteczny i wydajny sposób konieczne jest 

umieszczenie jednego lub większej liczby 

pracowników w jednym lub wielu 

państwach członkowskich. Decyzja o 

ustanowieniu lokalnego biura wymaga 

uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i 

państwa członkowskiego (państw 

członkowskich), którego(-ych) to dotyczy. 

W decyzji określa się zakres działań 

prowadzonych w lokalnym biurze w 

sposób pozwalający uniknąć 

niepotrzebnych kosztów i powielania 

administracyjnych funkcji BEREC. 

6. Komitet Administracyjny jest 

również odpowiedzialny za 

zaproponowanie umieszczenia jednego 

lub większej liczby pracowników w 

jednym lub większej liczbie państw 

członkowskich, aby zadania BEREC były 

realizowane w sposób skuteczny i 

wydajny. Decyzja o ustanowieniu 

lokalnego biura wymaga uprzedniej zgody 

Komisji, Zarządu i państwa 

członkowskiego (państw członkowskich), 

którego(-ych) to dotyczy. W decyzji 

określa się zakres działań prowadzonych w 

lokalnym biurze w sposób pozwalający 

uniknąć niepotrzebnych kosztów i 

powielania administracyjnych funkcji 

BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   361 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 – sekcja 3 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Grupy robocze Eksperckie grupy robocze 

Or. en 

 

Poprawka   362 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. W uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności w celu wdrożenia programu 

prac BEREC, Zarząd może utworzyć 

niezbędne grupy robocze. 

1. W uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności w celu wdrożenia programu 

prac BEREC, Zarząd może utworzyć 

niezbędne eksperckie grupy robocze. 

Or. en 

 

Poprawka   363 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zarząd mianuje członków grup roboczych, 

w których mogą uczestniczyć eksperci z 

krajowych organów regulacyjnych, 

Komisja, pracownicy BEREC i krajowe 

organy regulacyjne państw trzecich 

uczestniczących w pracach BEREC. 

Zarząd mianuje członków eksperckich 

grup roboczych, w których mogą 

uczestniczyć eksperci z krajowych 

organów regulacyjnych, Komisja, 

pracownicy BEREC i krajowe organy 

regulacyjne państw trzecich 

uczestniczących w pracach BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zarząd mianuje członków grup roboczych, 

w których mogą uczestniczyć eksperci z 

krajowych organów regulacyjnych, 

Komisja, pracownicy BEREC i krajowe 

organy regulacyjne państw trzecich 

uczestniczących w pracach BEREC. 

Zarząd mianuje członków grup roboczych, 

w których mogą uczestniczyć eksperci z 

krajowych organów regulacyjnych, 

pracownicy BEREC i krajowe organy 

regulacyjne państw trzecich 

uczestniczących w pracach BEREC. 

Or. fr 
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Poprawka   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret trzecie, ich 

członkowie są mianowani z wykazów 

zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne, Komisję i Dyrektora 

Wykonawczego. 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret trzecie, ich 

członkowie są mianowani z wykazów 

zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne. 

Or. fr 

 

Poprawka   366 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret trzecie, ich 

członkowie są mianowani z wykazów 

zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne, Komisję i Dyrektora 

Wykonawczego. 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret trzecie, ich 

członkowie są mianowani z wykazów 

zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne i Komisję. 

Or. en 

 

Poprawka   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret drugie, ich 

członkowie są mianowani wyłącznie z 

wykazów zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne i Dyrektora Wykonawczego. 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret drugie, ich 

członkowie są mianowani wyłącznie z 

wykazów zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne. 

Or. fr 

 

Poprawka   368 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret drugie, ich 

członkowie są mianowani wyłącznie z 

wykazów zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne i Dyrektora Wykonawczego. 

W przypadku grup roboczych powołanych 

do wykonywania zadań, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. d) tiret drugie, ich 

członkowie są mianowani wyłącznie z 

wykazów zakwalifikowanych ekspertów 

przedstawionych przez krajowe organy 

regulacyjne. 

Or. en 

 

Poprawka   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Prace grup roboczych koordynuje i 

prowadzi pracownik BEREC wyznaczony 

zgodnie z regulaminem wewnętrznym. 

3. Prace grup roboczych koordynuje i 

prowadzi członek krajowego organu 

regulacyjnego wyznaczony zgodnie z 

regulaminem wewnętrznym. 

Or. fr 
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Poprawka   370 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. BEREC zapewnia wsparcie dla 

grup roboczych. 

5. BEREC zapewnia wsparcie 

administracyjne i merytoryczne dla grup 

roboczych. 

Or. en 

 

Poprawka   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11  skreśla się 

Ustanowienie i skład Rady Odwoławczej  

1. BEREC ustanawia jedną Radę 

Odwoławczą. 

 

2. W skład Rady Odwoławczej wchodzi 

Przewodniczący i dwóch innych członków. 

Każdy członek Rady Odwoławczej ma 

zastępcę. Zastępca reprezentuje członka 

pod jego nieobecność. 

 

3. Zarząd powołuje Przewodniczącego, 

pozostałych członków i ich zastępców z 

wykazu zakwalifikowanych kandydatów 

ustanowionego przez Komisję. 

 

4. W przypadku gdy Rada Odwoławcza 

uzna, że wymaga tego charakter 

odwołania, może zwrócić się do Zarządu o 

powołanie dwóch dodatkowych członków i 

ich zastępców z wykazu, o którym mowa w 

ust. 3. 
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5. Na wniosek BEREC Komisja 

ustanawia regulamin Rady Odwoławczej 

po przeprowadzeniu konsultacji z 

Zarządem i zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 36 ust. 2. 

 

Or. fr 

 

Poprawka   372 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zarząd powołuje 

Przewodniczącego, pozostałych członków i 

ich zastępców z wykazu 

zakwalifikowanych kandydatów 

ustanowionego przez Komisję. 

3. Zarząd powołuje 

Przewodniczącego, pozostałych członków i 

ich zastępców z wykazu 

zakwalifikowanych kandydatów 

zaproponowanego przez 

Przewodniczącego Zarządu. 

Or. en 

 

Poprawka   373 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Na wniosek BEREC Komisja 

ustanawia regulamin Rady Odwoławczej 

po przeprowadzeniu konsultacji z 

Zarządem i zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 36 ust. 2. 

5. Zarząd ustanawia regulamin Rady 

Odwoławczej. 

Or. en 

 

Poprawka   374 



 

AM\1122719PL.docx 119/151 PE602.937v01-00 

 PL 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 12  skreśla się 

Członkowie Rady Odwoławczej  

1. Kadencja członków Rady Odwoławczej 

oraz ich zastępców trwa cztery lata. Na 

wniosek Komisji Zarząd może przedłużyć 

kadencję członków Rady Odwoławczej 

oraz ich zastępców na kolejne okresy 

czteroletnie. 

 

2. Członkowie Rady Odwoławczej są 

niezależni i nie mogą pełnić żadnych 

innych obowiązków w BEREC. 

Podejmując decyzje, nie zwracają się oni o 

instrukcje do żadnego rządu ani 

jakiegokolwiek innego organu ani nie 

przyjmują od nich takich instrukcji. 

 

3. Członkowie Rady Odwoławczej nie 

mogą zostać odwołani ani usunięci z 

wykazu zakwalifikowanych kandydatów w 

czasie trwania ich kadencji, chyba że 

istnieją poważne podstawy do takiego 

odwołania lub usunięcia i Zarząd 

podejmie taką decyzję na wniosek 

Komisji. 

 

Or. fr 

 

Poprawka   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 13  skreśla się 

Wyłączenie i sprzeciw  
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1. Członkowie Rady Odwoławczej nie 

mogą brać udziału w postępowaniu 

odwoławczym, jeżeli mają w nim 

jakikolwiek interes osobisty, jeżeli 

wcześniej byli zaangażowani jako 

przedstawiciele jednej ze stron 

postępowania lub jeżeli uczestniczyli w 

przyjęciu decyzji stanowiącej przedmiot 

postępowania odwoławczego. 

 

2. Jeżeli z jednego lub kilku powodów 

wymienionych w ust. 1 lub z 

jakiegokolwiek innego powodu członek 

Rady Odwoławczej uważa, że nie 

powinien brać udziału w postępowaniu 

odwoławczym, informuje o tym 

odpowiednio Radę Odwoławczą. 

 

3. Każda ze stron postępowania 

odwoławczego może zgłosić sprzeciw 

wobec któregokolwiek członka Rady 

Odwoławczej z powodów określonych w 

ust. 1 lub jeżeli wobec danego członka 

zachodzi podejrzenie o stronniczość. 

Sprzeciw taki nie jest dopuszczalny, jeżeli, 

mając świadomość istnienia powodów 

sprzeciwu, strona postępowania 

odwoławczego dokonała czynności 

procesowej. Żaden sprzeciw nie może 

odwoływać się do obywatelstwa członka. 

 

4. Rada Odwoławcza podejmuje decyzję 

dotyczącą działań, jakie zostaną podjęte w 

przypadkach określonych w ust. 2 i 3, bez 

udziału członka, którego to dotyczy. W 

celu podjęcia takiej decyzji dany członek 

zastępowany jest w Radzie Odwoławczej 

przez swojego zastępcę. 

 

Or. fr 

 

Poprawka   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 14  skreśla się 

Decyzje, od których przysługuje odwołanie  

1.  

Od decyzji podjętych przez BEREC na 

podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) można wnieść 

odwołanie do Rady Odwoławczej. 

 

Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym 

krajowe organy regulacyjne, może 

odwołać się od decyzji, o której mowa w 

niniejszym ustępie, która jest do niej 

skierowana, lub od decyzji, która, mimo 

przyjęcia w formie decyzji skierowanej do 

innej osoby, dotyczy jej bezpośrednio i 

indywidualnie. 

 

2. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 

nie ma skutku zawieszającego. Rada 

Odwoławcza może jednak zawiesić 

wykonanie decyzji, od której wniesiono 

odwołanie. 

 

Or. fr 

 

Poprawka   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 3 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

UCHWALANIE I STRUKTURA 

BUDŻETU 

UCHWALANIE I STRUKTURA 

BUDŻETU URZĘDU BEREC 

Or. en 

 

Poprawka   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każdego roku Dyrektor Wykonawczy 

sporządza projekt dokumentu 

programowego obejmującego 

programowanie wieloletnie i roczne 

(„jednolitego dokumentu programowego”) 

zgodnie z art. 32 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 

i z uwzględnieniem wytycznych 

określonych przez Komisję38. 

Każdego roku Sekretarz Generalny 

sporządza projekt dokumentu 

programowego obejmującego 

programowanie wieloletnie i roczne 

(„jednolitego dokumentu programowego”). 

_________________  

38 Komunikat Komisji w sprawie 

wytycznych dotyczących dokumentu 

programowego dla agencji 

zdecentralizowanych i wzoru rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania z 

działalności agencji zdecentralizowanych 

(C(2014) 9641). 

 

Or. fr 

 

Poprawka   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zarząd przyjmuje następnie jednolity 

dokument programowy, biorąc pod uwagę 

opinię Komisji. Zarząd przekazuje 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji ten dokument, jak również każdą 

jego późniejszą zaktualizowaną wersję. 

Zarząd przyjmuje następnie jednolity 

dokument programowy. Zarząd przekazuje 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji ten dokument, jak również każdą 

jego późniejszą zaktualizowaną wersję. 

Or. fr 

 

Poprawka   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Roczny program prac zawiera 

szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w 

tym wskaźniki skuteczności. Zawiera on 

również opis działań, które mają być 

finansowane, oraz określa zasoby 

finansowe i ludzkie przydzielone na każde 

działanie zgodnie z zasadami 

budżetowania zadaniowego i zarządzania 

kosztami działań. Roczny program prac 

musi być spójny z wieloletnim programem 

prac, o którym mowa w ust. 4. 

Jednoznacznie określa się w nim zadania, 

które zostały dodane, zmienione lub 

skreślone w stosunku do poprzedniego 

roku budżetowego. 

2. Roczny program prac zawiera 

szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w 

tym wskaźniki skuteczności. Zawiera on 

również opis działań, które mają być 

finansowane, oraz określa zasoby 

finansowe i ludzkie przydzielone na każde 

działanie zgodnie z zasadami 

budżetowania zadaniowego i zarządzania 

kosztami działań. Roczny program prac 

musi być spójny z rocznym programem 

prac BEREC, o którym mowa w art. 2e 

ust. 5, oraz z wieloletnim programem prac, 

o którym mowa w ust. 4. Jednoznacznie 

określa się w nim zadania, które zostały 

dodane, zmienione lub skreślone w 

stosunku do poprzedniego roku 

budżetowego. Dodatkowe zadania ocenia 

się w świetle dostępnych zasobów. 

Or. en 

 

Poprawka   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Co roku Dyrektor Wykonawczy 

sporządza wstępny projekt preliminarza 

dochodów i wydatków BEREC na 

następny rok budżetowy, w tym plan 

zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi. 

1. Co roku Dyrektor sporządza projekt 

preliminarza dochodów i wydatków 

Urzędu BEREC na następny rok 

budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i 

przesyła go Zarządowi. 

Or. en 

 

Poprawka   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na podstawie tego wstępnego 

projektu Zarząd przyjmuje projekt 

preliminarza dochodów i wydatków 

BEREC na następny rok budżetowy. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dyrektor Wykonawczy przesyła 

Komisji projekt preliminarza dochodów i 

wydatków do dnia 31 stycznia każdego 

roku. Informacje zawarte w projekcie 

preliminarza dochodów i wydatków 

BEREC oraz informacje zawarte w 

projekcie jednolitego dokumentu 

programowego, o którym mowa w art. 15 

ust. 1, muszą być spójne. 

3. Sekretarz Generalny przesyła 

Radzie i państwom członkowskim projekt 

preliminarza dochodów i wydatków do 

dnia 31 stycznia każdego roku. Informacje 

zawarte w projekcie preliminarza 

dochodów i wydatków BEREC oraz 

informacje zawarte w projekcie jednolitego 

dokumentu programowego, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1, muszą być spójne. 

Or. fr 

 

Poprawka   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przesyła projekt 

preliminarza władzy budżetowej wraz z 

projektem budżetu ogólnego Unii. 

4. Rada przesyła projekt preliminarza 

władzy budżetowej wraz z projektem 

budżetu ogólnego Unii. 
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Or. fr 

 

Poprawka   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Za wykonanie budżetu BEREC 

odpowiada Dyrektor Wykonawczy. 

1. Za wykonanie budżetu BEREC 

odpowiada Sekretarz Generalny. 

Or. fr 

 

Poprawka   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Co roku Dyrektor Wykonawczy 

przesyła władzy budżetowej wszystkie 

informacje istotne z punktu widzenia 

wyników procedur oceny. 

2. Co roku Sekretarz Generalny 

przesyła władzy budżetowej wszystkie 

informacje istotne z punktu widzenia 

wyników procedur oceny. 

Or. fr 

 

Poprawka   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po otrzymaniu uwag Trybunału 

Obrachunkowego na temat wstępnego 

sprawozdania rachunkowego BEREC 

księgowy BEREC sporządza na własną 

odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie 

3. Po otrzymaniu uwag Trybunału 

Obrachunkowego na temat wstępnego 

sprawozdania rachunkowego BEREC 

księgowy BEREC sporządza na własną 

odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie 
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finansowe BEREC. Dyrektor Wykonawczy 

przedkłada ostateczne sprawozdanie 

finansowe Zarządowi do zaopiniowania. 

finansowe BEREC. Sekretarz Generalny 

przedkłada ostateczne sprawozdanie 

finansowe Zarządowi do zaopiniowania. 

Or. fr 

 

Poprawka   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Do dnia 1 lipca następującego po 

zakończeniu każdego roku budżetowego 

Dyrektor Wykonawczy przesyła ostateczne 

sprawozdanie finansowe wraz z opinią 

Zarządu do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji i Trybunału 

Obrachunkowego. 

5. Do dnia 1 lipca następującego po 

zakończeniu każdego roku budżetowego 

Sekretarz Generalny przesyła ostateczne 

sprawozdanie finansowe wraz z opinią 

Zarządu do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji i Trybunału 

Obrachunkowego. 

Or. fr 

 

Poprawka   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Do dnia 30 września Dyrektor 

Wykonawczy przesyła Trybunałowi 

Obrachunkowemu odpowiedź na jego 

uwagi. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę 

odpowiedź także do Zarządu. 

7. Do dnia 30 września Sekretarz 

Generalny przesyła Trybunałowi 

Obrachunkowemu odpowiedź na jego 

uwagi. Sekretarz Generalny przesyła tę 

odpowiedź także do Zarządu. 

Or. fr 

 

Poprawka   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego Dyrektor Wykonawczy 

przedkłada mu wszelkie informacje 

niezbędne do sprawnego zastosowania 

procedury udzielania absolutorium za dany 

rok budżetowy, zgodnie z art. 165 ust. 3 

rozporządzenia finansowego39. 

8. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego Sekretarz Generalny 

przedkłada mu wszelkie informacje 

niezbędne do sprawnego zastosowania 

procedury udzielania absolutorium za dany 

rok budżetowy, zgodnie z art. 165 ust. 3 

rozporządzenia finansowego39. 

_________________ _________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

Or. fr 

 

Poprawka   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po zasięgnięciu opinii Komisji Zarząd 

przyjmuje przepisy finansowe mające 

zastosowanie do BEREC. Nie odbiegają 

one od rozporządzenia delegowanego 

(UE) nr 1271/2013, chyba że takie 

odstępstwo jest wyraźnie konieczne do 

celów działalności BEREC i uzyskano 

uprzednią zgodę Komisji. 

Zarząd przyjmuje przepisy finansowe 

mające zastosowanie do BEREC. 

Or. fr 
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Poprawka   392 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 22  skreśla się 

Powołanie Dyrektora Wykonawczego  

1. Dyrektora Wykonawczego zatrudnia się 

jako pracownika BEREC zatrudnionego 

na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) 

warunków zatrudnienia innych 

pracowników Unii Europejskiej. 

 

2.  

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 

przez Zarząd z wykazu kandydatów 

zaproponowanego przez Komisję w drodze 

otwartej i przejrzystej procedury naboru. 

 

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem 

Wykonawczym BEREC jest 

reprezentowany przez Przewodniczącego 

Zarządu. 

 

Przed powołaniem kandydat wybrany 

przez Zarząd może zostać wezwany do 

złożenia oświadczenia przed właściwą 

komisją Parlamentu Europejskiego i do 

udzielenia odpowiedzi na pytania 

członków tej komisji. 

 

3. Kadencja Dyrektora Wykonawczego 

trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu 

Komisja przeprowadza ocenę, w której 

uwzględnia się wyniki oceny pracy 

Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe 

zadania i wyzwania stojące przed BEREC. 

 

4. Zarząd, działając na wniosek Komisji, 

w którym uwzględniono ocenę 

wspomnianą w ust. 3, może jednokrotnie 

przedłużyć kadencję Dyrektora 

Wykonawczego, na okres nie dłuższy niż 

pięć lat. 

 

5. Zarząd powiadamia Parlament 

Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć 
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kadencję Dyrektora Wykonawczego. W 

terminie jednego miesiąca przed takim 

przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy 

może zostać wezwany do złożenia 

oświadczenia przed właściwą komisją 

Parlamentu Europejskiego i do udzielenia 

odpowiedzi na pytania członków tej 

komisji. 

6. Dyrektor Wykonawczy, którego 

kadencja została przedłużona, nie może 

uczestniczyć w kolejnej procedurze 

naboru na to samo stanowisko na koniec 

całego okresu jego kadencji. 

 

7. Dyrektor Wykonawczy może zostać 

odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 

decyzji Zarządu działającego na wniosek 

Komisji. 

 

8. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie 

powołania, przedłużenia kadencji lub 

odwołania ze stanowiska Dyrektora 

Wykonawczego większością dwóch 

trzecich głosów członków z prawem głosu. 

 

Or. en 

 

Poprawka   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dyrektora Wykonawczego 

zatrudnia się jako pracownika BEREC 

zatrudnionego na czas określony zgodnie z 

art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych 

pracowników Unii Europejskiej. 

1. Sekretarza Generalnego zatrudnia 

się jako pracownika BEREC zatrudnionego 

na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) 

warunków zatrudnienia innych 

pracowników Unii Europejskiej. 

Or. fr 

 

Poprawka   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 

przez Zarząd z wykazu kandydatów 

zaproponowanego przez Komisję w drodze 

otwartej i przejrzystej procedury naboru. 

Sekretarz Generalny jest powoływany 

przez Zarząd w drodze jednomyślnej 

decyzji, z wykazu kandydatów 

zaproponowanego przez Radę. 

Or. fr 

 

Poprawka   395 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 

przez Zarząd z wykazu kandydatów 

zaproponowanego przez Komisję w drodze 

otwartej i przejrzystej procedury naboru. 

Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 

przez Zarząd z wykazu kandydatów 

zaproponowanego przez 

Przewodniczącego w drodze otwartej i 

przejrzystej procedury naboru. 

Or. en 

 

Poprawka   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem 

Wykonawczym BEREC jest 

reprezentowany przez Przewodniczącego 

Zarządu. 

Do celów zawarcia umowy z Sekretarzem 

Generalnym BEREC jest reprezentowany 

przez Przewodniczącego Zarządu. 

Or. fr 
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Poprawka   397 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przed powołaniem kandydat wybrany 

przez Zarząd może zostać wezwany do 

złożenia oświadczenia przed właściwą 

komisją Parlamentu Europejskiego i do 

udzielenia odpowiedzi na pytania 

członków tej komisji. 

Przed powołaniem kandydat wybrany 

przez zarząd składa oświadczenie przed 

właściwą komisją Parlamentu 

Europejskiego i udziela odpowiedzi na 

pytania członków tej komisji. 

Or. en 

 

Poprawka   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kadencja Dyrektora 

Wykonawczego trwa pięć lat. Przed 

upływem tego okresu Komisja 

przeprowadza ocenę, w której uwzględnia 

się wyniki oceny pracy Dyrektora 

Wykonawczego oraz przyszłe zadania i 

wyzwania stojące przed BEREC. 

3. Kadencja Dyrektora 

Wykonawczego trwa pięć lat. Przed 

upływem tego okresu Zarząd wydaje ocenę 

pracy Sekretarza Generalnego. Ocenę tę 

przekazuje się Radzie i Parlamentowi 

Europejskiemu. 

Or. fr 

 

Poprawka   399 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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3. Kadencja Dyrektora 

Wykonawczego trwa pięć lat. Przed 

upływem tego okresu Komisja 

przeprowadza ocenę, w której uwzględnia 

się wyniki oceny pracy Dyrektora 

Wykonawczego oraz przyszłe zadania i 

wyzwania stojące przed BEREC. 

3. Kadencja Dyrektora 

Wykonawczego trwa pięć lat. Przed 

upływem tego okresu Przewodniczący 

przeprowadza ocenę, w której uwzględnia 

się wyniki oceny pracy Dyrektora 

Wykonawczego oraz przyszłe zadania i 

wyzwania stojące przed BEREC. 

Or. en 

 

Poprawka   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Zarząd, działając na wniosek 

Komisji, w którym uwzględniono ocenę 

wspomnianą w ust. 3, może jednokrotnie 

przedłużyć kadencję Dyrektora 

Wykonawczego, na okres nie dłuższy niż 

pięć lat. 

4. Zarząd, po zasięgnięciu opinii 

Parlamentu Europejskiego i Rady, w 

której uwzględniono ocenę wspomnianą w 

ust. 3, może przedłużyć kadencję 

Sekretarza Generalnego jeden raz, na 

okres nie dłuższy niż pięć lat. 

Or. fr 

 

Poprawka   401 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Zarząd, działając na wniosek 

Komisji, w którym uwzględniono ocenę 

wspomnianą w ust. 3, może jednokrotnie 

przedłużyć kadencję Dyrektora 

Wykonawczego, na okres nie dłuższy niż 

pięć lat. 

4. Zarząd, działając na wniosek 

Przewodniczącego, w którym 

uwzględniono ocenę wspomnianą w ust. 3, 

może jednokrotnie przedłużyć kadencję 

Dyrektora Wykonawczego, na okres nie 

dłuższy niż pięć lat. 

Or. en 
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Poprawka   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Zarząd powiadamia Parlament 

Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć 

kadencję Dyrektora Wykonawczego. W 

terminie jednego miesiąca przed takim 

przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy 
może zostać wezwany do złożenia 

oświadczenia przed właściwą komisją 

Parlamentu Europejskiego i do udzielenia 

odpowiedzi na pytania członków tej 

komisji. 

5. Parlament Europejski i Rada 

wydają opinię w terminie dwóch miesięcy 

od otrzymania oceny, o której mowa w ust. 

3. Niewydanie opinii w tym terminie jest 

jednoznaczne z wydaniem opinii 

pozytywnej. W terminie tym Sekretarz 

Generalny może zostać wezwany do 

złożenia oświadczenia przed właściwą 

komisją Parlamentu Europejskiego 

i udzielenia odpowiedzi na pytania 

członków tej komisji. 

Or. fr 

 

Poprawka   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Dyrektor Wykonawczy, którego 

kadencja została przedłużona, nie może 

uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru 

na to samo stanowisko na koniec całego 

okresu jego kadencji. 

6. Sekretarz Generalny, którego 

kadencja została przedłużona, nie może 

uczestniczyć w kolejnej procedurze naboru 

na to samo stanowisko na koniec całego 

okresu jego kadencji. 

Or. fr 

 

Poprawka   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 22 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Dyrektor Wykonawczy może zostać 

odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 

decyzji Zarządu działającego na wniosek 

Komisji. 

7. Sekretarz Generalny może zostać 

odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 

decyzji zarządu działającego na wniosek 

Rady lub Parlamentu Europejskiego. 

Or. fr 

 

Poprawka   405 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Dyrektor Wykonawczy może 

zostać odwołany ze stanowiska jedynie na 

mocy decyzji Zarządu działającego na 

wniosek Komisji. 

7. Dyrektor Wykonawczy może 

zostać odwołany ze stanowiska jedynie na 

mocy decyzji Zarządu. 

Or. en 

 

Poprawka   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Zarząd podejmuje decyzje w 

sprawie powołania, przedłużenia kadencji 

lub odwołania ze stanowiska Dyrektora 

Wykonawczego większością dwóch 

trzecich głosów członków z prawem głosu. 

8. Zarząd powołuje Sekretarza 

Generalnego, przedłuża jego kadencję lub 

odwołuje go ze stanowiska w drodze 

jednogłośnej decyzji członków z prawem 

głosu. 

Or. fr 
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Poprawka   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. BEREC jest organem Unii. 

Posiada on osobowość prawną. 

skreśla się 

Or. it 

Poprawka   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. BEREC jest organem Unii. Posiada 

on osobowość prawną. 

1. Urząd BEREC jest oficjalnym 

organem Unii. Posiada on osobowość 

prawną. 

Or. en 

 

Poprawka   409 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. BEREC jest reprezentowany przez 

Dyrektora Wykonawczego. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   410 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 24 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. BEREC jest reprezentowany przez 

Dyrektora Wykonawczego. 

3. Przedstawicielem prawnym 

BEREC jest Dyrektor Wykonawczy. 

Or. en 

 

Poprawka   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. BEREC jest reprezentowany przez 

Dyrektora Wykonawczego. 

3. BEREC jest reprezentowany przez 

Sekretarza Generalnego. 

Or. fr 

 

Poprawka   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Za uprzednią zgodą Komisji BEREC może 

w tym celu przyjmować ustalenia robocze. 

Nie nakładają one żadnych zobowiązań 

prawnych na Unię ani na jej państwa 

członkowskie. 

BEREC może w tym celu przyjmować 

ustalenia robocze. Nie nakładają one 

żadnych zobowiązań prawnych na Unię ani 

na jej państwa członkowskie. 

Or. fr 

 

Poprawka   413 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W pracach BEREC mogą uczestniczyć 

właściwe w dziedzinie łączności 

elektronicznej organy regulacyjne państw 

trzecich, które zawarły w tym celu 

odpowiednie porozumienia z Unią. 

W pracach BEREC i Urzędu BEREC 

mogą uczestniczyć właściwe w dziedzinie 

łączności elektronicznej organy 

regulacyjne państw trzecich, które zawarły 

w tym celu odpowiednie porozumienia z 

Unią. 

Or. en 

 

Poprawka   414 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na podstawie tych porozumień podejmuje 

się ustalenia dotyczące w szczególności 

charakteru, zakresu i sposobu, w jaki te 

organy regulacyjne państw trzecich będą 

uczestniczyć w pracach BEREC, w tym 

sposobu udziału w inicjatywach BEREC, 

oraz wkładów finansowych i pracowników. 

W odniesieniu do spraw pracowniczych 

ustalenia te muszą być w każdym 

przypadku zgodne z regulaminem 

pracowniczym. 

Na podstawie tych porozumień podejmuje 

się ustalenia dotyczące w szczególności 

charakteru, zakresu i sposobu, w jaki te 

organy regulacyjne państw trzecich będą 

uczestniczyć w pracach BEREC i Urzędu 

BEREC, w tym reprezentacji krajów 

trzecich w Radzie Organów 

Regulacyjnych, Zarządzie i innych 

jednostkach organizacyjnych BEREC i 

Urzędu BEREC, a także zasady dotyczące 
udziału w inicjatywach Urzędu BEREC 

oraz wkładów finansowych i pracowników. 

W odniesieniu do spraw pracowniczych 

ustalenia te muszą być w każdym 

przypadku zgodne z regulaminem 

pracowniczym. 

Or. en 

 

Poprawka   415 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 27 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 27a  

 Przejrzystość i przekazywanie informacji 

 1. BEREC i Urząd BEREC wykonują 

swoje działania z zachowaniem wysokiego 

stopnia przejrzystości. BEREC i Urząd 

BEREC zapewniają, aby społeczeństwo 

i wszelkie zainteresowane strony 

otrzymywały obiektywne, rzetelne i łatwo 

dostępne informacje, w szczególności 

w odniesieniu do ich zadań oraz wyników 

ich pracy. 

 2. BEREC, przy wsparciu Urzędu 

BEREC, może uczestniczyć z własnej 

inicjatywy w działaniach 

komunikacyjnych w zakresie swoich 

kompetencji. Alokacja zasobów w ramach 

budżetu Urzędu BEREC na działania 

komunikacyjne nie może wpływać 

ujemnie na skuteczne wykonywanie zadań 

BEREC, o których mowa w art. 2. 

 Działania komunikacyjne prowadzi się 

zgodnie z właściwymi planami 

komunikacji i rozpowszechniania 

informacji przyjętymi przez Zarząd. 

Or. en 

Uzasadnienie 

(Zob. poprawka dotycząca art. 27 ust. 3. Tekst zaproponowany przez Komisję został 

nieznacznie zmodyfikowany.) 

 

Poprawka   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Członkowie Zarządu, Dyrektor 2. Członkowie Zarządu, Sekretarz 
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Wykonawczy, członkowie Rady 

Odwoławczej, oddelegowani eksperci 

krajowi, inni pracownicy niezatrudnieni 

przez BEREC i eksperci uczestniczący w 

grupach roboczych przestrzegają, również 

po zakończeniu pełnienia obowiązków, 

wymogów poufności określonych w art. 

339 Traktatu. 

Generalny, oddelegowani eksperci 

krajowi, inni pracownicy niezatrudnieni 

przez BEREC i eksperci uczestniczący w 

grupach roboczych przestrzegają, również 

po zakończeniu pełnienia obowiązków, 

wymogów poufności określonych w art. 

339 Traktatu. 

Or. fr 

 

Poprawka   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli informacje nie są dostępne, nie są 

terminowo udostępniane przez krajowe 

organy regulacyjne bądź w 

okolicznościach, w których bezpośredni 

wniosek BEREC byłby bardziej efektywny 

i wiązałby się z mniejszym obciążeniem, 

BEREC może wystąpić z należycie 

uzasadnionym i umotywowanym 

wnioskiem do innych organów lub 

bezpośrednio do odpowiednich 

przedsiębiorstw udostępniających sieci 

łączności elektronicznej i urządzenia 

towarzyszące oraz świadczących usługi 

łączności elektronicznej. 

Jeżeli informacje nie są dostępne, nie są 

terminowo udostępniane przez krajowe 

organy regulacyjne bądź w 

okolicznościach, w których bezpośredni 

wniosek BEREC byłby bardziej efektywny 

i wiązałby się z mniejszym obciążeniem, 

BEREC może wystąpić z należycie 

uzasadnionym i umotywowanym 

wnioskiem do innych organów po 

uzyskaniu zgody krajowego organu 

regulacyjnego z danego państwa. 

Or. fr 

 

Poprawka   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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BEREC powiadamia odpowiednie 

krajowe organy regulacyjne o wnioskach 

złożonych na podstawie niniejszego 

ustępu. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. BEREC ustanawia system 

informacyjno-komunikacyjny i zarządza 

nim; ma on co najmniej następujące 

funkcje punktu kompleksowej obsługi: 

 a) jeden punkt wejścia, w którym 

przedsiębiorstwo podlegające ogólnemu 

zezwoleniu składa wniosek; 

 b) wspólna platforma wymiany 

informacji, dostarczająca BEREC, 

Komisji i krajowym organom 

regulacyjnym niezbędnych informacji do 

celów wspólnego wdrażania przepisów 

unijnych; 

 c) system wczesnego ostrzegania, który 

potrafi określić na wczesnym etapie 

potrzeby w zakresie koordynacji między 

decyzjami podejmowanymi przez krajowe 

organy regulacyjne; 

 Zarząd przyjmuje specyfikacje techniczne 

i funkcjonalne oraz plan utworzenia tego 

systemu. Plan opracowywany jest bez 

uszczerbku dla praw własności 

intelektualnej i wymaganego poziomu 

poufności. 

 Te systemy informacji i komunikacji będą 

działać najpóźniej w terminie roku po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 
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Or. en 

 

Poprawka   420 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 30a  

 Mechanizm współpracy 

 1. Krajowe organy regulacyjne wdrażają 

transgraniczne elementy dyrektywy oraz 

rozporządzenia 2015/2120, ściśle ze sobą 

współpracując. 

 2. Krajowe organy regulacyjne dzielą się 

w odpowiednim czasie informacjami 

dotyczącymi wdrożenia transgranicznych 

elementów dyrektywy oraz przepisów 

określonych w art. 3-5 rozporządzenia 

2015/2120. 

 3. W tym celu krajowy organ regulacyjny, 

który rozważa wydanie oficjalnego 

stanowiska w odniesieniu do wyżej 

wymienionych obszarów informuje 

BEREC w stosownym terminie przed 

wydaniem tego stanowiska. Przekazuje on 

BEREC streszczenie sprawy oraz – w 

zakresie, w jakim jest to możliwe w danym 

momencie – wskazuje na ewentualne 

możliwości regulacyjne.  

 4. Na tej podstawie BEREC dopilnowuje, 

by krajowe organy regulacyjne, 

podejmując działania dotyczące tego 

samego rodzaju praktyki, ściśle ze sobą 

współpracowały przy wykonywaniu 

swoich zadań. Urząd BEREC zapewnia 

wszelką niezbędną pomoc w celu 

ułatwienia tej współpracy. 

 5. Krajowe organy regulacyjne mogą 

wymieniać się między sobą oraz z Komisją 

informacjami koniecznymi do oceny 

sprawy, którą się zajmują, w zakresie, o 
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którym mowa w ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka   421 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszyscy członkowie Zarządu, Dyrektor 

Wykonawczy, oddelegowani eksperci 

krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni 

przez BEREC składają deklarację o braku 

lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich 

interesów, które mogłyby zostać uznane za 

szkodzące ich niezależności, oraz o ich 

zobowiązaniach w tym zakresie. 

Członkowie Zarządu i Rady Organów 

Regulacyjnych oraz ich zastępcy, 

obserwatorzy tych organów, Dyrektor, 

oddelegowani eksperci krajowi i inni 

pracownicy niezatrudnieni przez Urząd 

BEREC składają coroczną deklarację o 

braku lub istnieniu bezpośrednich lub 

pośrednich interesów, które mogłyby 

zostać uznane za szkodzące ich 

niezależności, oraz o ich zobowiązaniach 

w tym zakresie. 

Or. en 

 

Poprawka   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszyscy członkowie Zarządu, Dyrektor 

Wykonawczy, oddelegowani eksperci 

krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni 

przez BEREC składają deklarację o braku 

lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich 

interesów, które mogłyby zostać uznane za 

szkodzące ich niezależności, oraz o ich 

zobowiązaniach w tym zakresie. 

Członkowie Zarządu i Rady Organów 

Regulacyjnych oraz ich zastępcy, 

Dyrektor, oddelegowani eksperci krajowi i 

inni pracownicy niezatrudnieni przez 

Urząd BEREC składają deklarację o braku 

lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich 

interesów, które mogłyby zostać uznane za 

szkodzące ich niezależności, oraz o ich 

zobowiązaniach w tym zakresie. 
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Or. en 

 

Poprawka   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszyscy członkowie Zarządu, Dyrektor 

Wykonawczy, oddelegowani eksperci 

krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni 

przez BEREC składają deklarację o braku 

lub istnieniu bezpośrednich lub pośrednich 

interesów, które mogłyby zostać uznane za 

szkodzące ich niezależności, oraz o ich 

zobowiązaniach w tym zakresie. 

Wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz 

Generalny, oddelegowani eksperci krajowi 

i inni pracownicy niezatrudnieni przez 

BEREC składają deklarację o braku lub 

istnieniu bezpośrednich lub pośrednich 

interesów, które mogłyby zostać uznane za 

szkodzące ich niezależności, oraz o ich 

zobowiązaniach w tym zakresie. 

Or. fr 

 

Poprawka   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Deklaracje te muszą być dokładne i 

kompletne, składa się je na piśmie i 

aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje o 

braku konfliktu interesów złożone przez 

członków Zarządu i Dyrektora 

Wykonawczego podaje się do wiadomości 

publicznej. 

Deklaracje te muszą być dokładne i 

kompletne, składa się je na piśmie i 

aktualizuje w razie potrzeby. Deklaracje o 

braku konfliktu interesów złożone przez 

członków Zarządu i Sekretarza 

Generalnego podaje się do wiadomości 

publicznej. 

Or. fr 

 

Poprawka   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 31 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wszyscy członkowie Zarządu, 

Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani 

eksperci krajowi i inni pracownicy 

niezatrudnieni przez BEREC oraz eksperci 

uczestniczący w grupach roboczych, w 

sposób dokładny i kompletny, najpóźniej 

na początku każdego posiedzenia, składają 

oświadczenie o wszelkich interesach 

związanych z punktami porządku obrad, 

który mogłyby zostać uznane za szkodzące 

ich niezależności, oraz wstrzymują się od 

udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi 

punktami. 

2. Członkowie Zarządu i Rady 

Organów Regulacyjnych oraz ich 

zastępcy, Dyrektor, oddelegowani eksperci 

krajowi i inni pracownicy niezatrudnieni 

przez Urząd BEREC oraz eksperci 

uczestniczący w grupach roboczych, w 

sposób dokładny i kompletny, najpóźniej 

na początku każdego posiedzenia, składają 

oświadczenie o wszelkich interesach 

związanych z punktami porządku obrad, 

który mogłyby zostać uznane za szkodzące 

ich niezależności, oraz wstrzymują się od 

udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi 

punktami. 

Or. en 

 

Poprawka   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wszyscy członkowie Zarządu, 

Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani 

eksperci krajowi i inni pracownicy 

niezatrudnieni przez BEREC oraz eksperci 

uczestniczący w grupach roboczych, w 

sposób dokładny i kompletny, najpóźniej 

na początku każdego posiedzenia, składają 

oświadczenie o wszelkich interesach 

związanych z punktami porządku obrad, 

który mogłyby zostać uznane za szkodzące 

ich niezależności, oraz wstrzymują się od 

udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi 

punktami. 

2. Wszyscy członkowie Zarządu, 

Sekretarz Generalny, oddelegowani 

eksperci krajowi i inni pracownicy 

niezatrudnieni przez BEREC oraz eksperci 

uczestniczący w grupach roboczych, w 

sposób dokładny i kompletny, najpóźniej 

na początku każdego posiedzenia, składają 

oświadczenie o wszelkich interesach 

związanych z punktami porządku obrad, 

który mogłyby zostać uznane za szkodzące 

ich niezależności, oraz wstrzymują się od 

udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi 

punktami. 

Or. fr 
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Poprawka   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 36  skreśla się 

Komitet  

1. Komisję wspomaga komitet („Komitet 

ds. Łączności”). Komitet ten jest 

komitetem w rozumieniu rozporządzenia 

(UE) nr 182/2011. 

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego 

ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 

(UE) nr 182/2011. 

 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma 

być uzyskana w drodze procedury 

pisemnej, taka procedura kończy się bez 

osiągnięcia rezultatu tylko wówczas, gdy 

przed upływem terminu na wydanie opinii 

zdecyduje o tym Przewodniczący komitetu. 

 

Or. fr 

 

Poprawka   428 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisję wspomaga komitet 

(„Komitet ds. Łączności”). Komitet ten 

jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   429 

Constanze Krehl 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   430 

Constanze Krehl 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy opinia komitetu 

ma być uzyskana w drodze procedury 

pisemnej, taka procedura kończy się bez 

osiągnięcia rezultatu tylko wówczas, gdy 

przed upływem terminu na wydanie opinii 

zdecyduje o tym Przewodniczący komitetu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące 

pomieszczeń, które przyjmujące państwo 

członkowskie ma przeznaczyć dla BEREC, 

oraz wyposażenia udostępnianego przez to 

państwo członkowskie, a także przepisy 

szczególne mające zastosowanie w 

przyjmującym państwie członkowskim do 

Dyrektora Wykonawczego, członków 

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące 

pomieszczeń, które przyjmujące państwo 

członkowskie ma przeznaczyć dla Urzędu 

BEREC, oraz wyposażenia udostępnianego 

przez to państwo członkowskie, a także 

przepisy szczególne mające zastosowanie 

w przyjmującym państwie członkowskim 

do Dyrektora, członków Zarządu, 
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Zarządu, pracowników BEREC i członków 

ich rodzin określa się w porozumieniu w 

sprawie siedziby między BEREC a 

państwem członkowskim, w którym 

siedziba ta jest zlokalizowana, zawartym 

po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później 

niż dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

pracowników Urzędu BEREC i członków 

ich rodzin określa się w porozumieniu w 

sprawie siedziby między Urzędem BEREC 

a przyjmującym państwem członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące 

pomieszczeń, które przyjmujące państwo 

członkowskie ma przeznaczyć dla BEREC, 

oraz wyposażenia udostępnianego przez to 

państwo członkowskie, a także przepisy 

szczególne mające zastosowanie w 

przyjmującym państwie członkowskim do 

Dyrektora Wykonawczego, członków 

Zarządu, pracowników BEREC i członków 

ich rodzin określa się w porozumieniu w 

sprawie siedziby między BEREC a 

państwem członkowskim, w którym 

siedziba ta jest zlokalizowana, zawartym 

po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później 

niż dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące 

pomieszczeń, które przyjmujące państwo 

członkowskie ma przeznaczyć dla BEREC, 

oraz wyposażenia udostępnianego przez to 

państwo członkowskie, a także przepisy 

szczególne mające zastosowanie w 

przyjmującym państwie członkowskim do 

Sekretarza Generalnego, członków 

Zarządu, pracowników BEREC i członków 

ich rodzin określa się w porozumieniu w 

sprawie siedziby między BEREC a 

państwem członkowskim, w którym 

siedziba ta jest zlokalizowana, zawartym 

po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później 

niż dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr 

 

Poprawka   433 

Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące 

pomieszczeń, które przyjmujące państwo 

członkowskie ma przeznaczyć dla BEREC, 

oraz wyposażenia udostępnianego przez to 

państwo członkowskie, a także przepisy 

szczególne mające zastosowanie w 

przyjmującym państwie członkowskim do 

Dyrektora Wykonawczego, członków 

Zarządu, pracowników BEREC i członków 

ich rodzin określa się w porozumieniu w 

sprawie siedziby między BEREC a 

państwem członkowskim, w którym 

siedziba ta jest zlokalizowana, zawartym 

po uzyskaniu zgody Zarządu i nie później 

niż dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Niezbędne uzgodnienia dotyczące 

pomieszczeń, które przyjmujące państwo 

członkowskie ma przeznaczyć dla BEREC, 

oraz wyposażenia udostępnianego przez to 

państwo członkowskie, a także przepisy 

szczególne mające zastosowanie w 

przyjmującym państwie członkowskim do 

członków Zarządu, pracowników BEREC i 

członków ich rodzin określa się w 

porozumieniu w sprawie siedziby między 

BEREC a państwem członkowskim, w 

którym siedziba ta jest zlokalizowana, 

zawartym po uzyskaniu zgody Zarządu i 

nie później niż dwa lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przyjmujące państwo członkowskie 

zapewnia warunki niezbędne do 

zagwarantowania sprawnego i wydajnego 

funkcjonowania BEREC, w tym 

wielojęzyczne placówki szkolne o 

orientacji europejskiej oraz odpowiednie 

połączenia transportowe. 

2. Państwo członkowskie, w którym 

Urząd BEREC ma siedzibę, czyli Łotwa, 
zapewnia warunki niezbędne do 

zagwarantowania sprawnego i wydajnego 

funkcjonowania Urzędu BEREC, w tym 

wielojęzyczne placówki szkolne o 

orientacji europejskiej oraz odpowiednie 

połączenia transportowe. 

Or. en 

 

Poprawka   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 



 

AM\1122719PL.docx 149/151 PE602.937v01-00 

 PL 

Artykuł 38 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie później niż po upływie pięciu 

lat od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co pięć lat 

Komisja przeprowadza ocenę zgodnie ze 

swoimi wytycznymi w celu ocenienia 
wyników działalności BEREC w 

odniesieniu do jego celów, mandatu, zadań 

i siedzib(-y). W ocenie tej uwzględnia się 

zwłaszcza wszelkie ewentualne potrzeby 

dokonania zmian mandatu BEREC oraz 

skutki finansowe takich zmian. 

1. Nie później niż po upływie pięciu 

lat od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co pięć lat 

Zarząd przekazuje Radzie i Parlamentowi 

Europejskiemu sprawozdanie z oceny 
wyników działalności BEREC w 

odniesieniu do jego celów, mandatu, zadań 

i siedzib(-y). W ocenie tej uwzględnia się 

zwłaszcza wszelkie ewentualne potrzeby 

dokonania zmian mandatu BEREC oraz 

skutki finansowe takich zmian. 

Or. fr 

 

Poprawka   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli Komisja uzna, że 

kontynuacja działalności BEREC nie jest 

już uzasadniona w świetle przypisanych 

mu celów, mandatu i zadań, może 

zaproponować odpowiednią zmianę lub 

uchylenie niniejszego rozporządzenia. 

2. Jeżeli Parlament Europejski lub 

Rada uzna, że kontynuacja działalności 

BEREC nie jest już uzasadniona w świetle 

przypisanych mu celów, mandatu i zadań, 

może zaproponować odpowiednią zmianę 

lub uchylenie niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr 

 

Poprawka   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Zarządowi 

skreśla się 
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sprawozdanie z wyników oceny. Wyniki 

oceny podaje się do wiadomości 

publicznej. 

Or. fr 

 

Poprawka   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając ust. 2, BEREC jest 

następcą prawnym Urzędu ustanowionego 

rozporządzeniem (WE) nr 1211/2009 

(„Urząd BEREC”) w odniesieniu do 

wszystkich praw własności, porozumień, 

obowiązków prawnych, umów o pracę, 

zobowiązań finansowych i 

odpowiedzialności. 

Urząd BEREC jest następcą prawnym 

Urzędu ustanowionego rozporządzeniem 

(WE) nr 1211/2009 („Urząd BEREC”) w 

odniesieniu do wszystkich praw własności, 

porozumień, obowiązków prawnych, 

umów o pracę, zobowiązań finansowych i 

odpowiedzialności. 

Or. en 

Poprawka   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ze skutkiem od dnia [the date of entry into 

force of this regulation] r. i do czasu 

objęcia obowiązków przez Dyrektora 

Wykonawczego w wyniku powołania go 

przez Zarząd zgodnie z art. 22 dyrektor 

zarządzający powołany na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 przez 

pozostały okres swojej kadencji działa w 

charakterze tymczasowego Dyrektora 

Wykonawczego w zakresie obowiązków 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu. Pozostałe warunki umowy 

dyrektora zarządzającego pozostają 

Ze skutkiem od dnia [the date of entry into 

force of this regulation] r. i do czasu 

objęcia obowiązków przez Sekretarza 

Generalnego w wyniku powołania go 

przez Zarząd zgodnie z art. 22 dyrektor 

zarządzający powołany na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 przez 

pozostały okres swojej kadencji działa w 

charakterze tymczasowego Sekretarza 

Generalnego w zakresie obowiązków 

przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu. Pozostałe warunki umowy 

dyrektora zarządzającego pozostają 
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niezmienione. niezmienione. 

Or. fr 

 

Poprawka   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jako tymczasowy Dyrektor Wykonawczy 

wykonuje on uprawnienia organu 

powołującego. Może on zatwierdzać 

wszelkie płatności pokrywane ze środków 

zapisanych w budżecie BEREC po 

zatwierdzeniu przez Zarząd i może 

zawierać umowy, w tym umowy z 

pracownikami, po przyjęciu planu 

zatrudnienia BEREC. 

Jako tymczasowy Sekretarz Generalny 

wykonuje on uprawnienia organu 

powołującego. Może on zatwierdzać 

wszelkie płatności pokrywane ze środków 

zapisanych w budżecie BEREC po 

zatwierdzeniu przez Zarząd i może 

zawierać umowy, w tym umowy z 

pracownikami, po przyjęciu planu 

zatrudnienia BEREC. 

Or. fr 

 

Poprawka   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa o pracę z dyrektorem 

zarządzającym powołanym na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 wygasa 

wraz z końcem jego kadencji lub z dniem, 

w którym Dyrektor Wykonawczy obejmuje 

obowiązki po powołaniu przez Zarząd na 

podstawie art. 22, w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej. 

Umowa o pracę z dyrektorem 

zarządzającym powołanym na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 wygasa 

wraz z końcem jego kadencji lub z dniem, 

w którym Sekretarz Generalny obejmuje 

obowiązki po powołaniu przez Zarząd na 

podstawie art. 22, w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej. 

Or. fr 

 


