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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca z całą mocą popiera określone przez Komisję cele wniosku i przedstawia tę 

opinię w trosce o to, by wykonując swoje zadania, BEREC w pełni uwzględniał podstawowe 

prawa i zasady uznane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności 

zmierzał do osiągnięcia wyższego poziomu łączności dzięki unowocześnionemu zbiorowi 

przepisów z zakresu ochrony użytkowników końcowych, do zapewnienia 

niedyskryminacyjnego dostępu do wszelkich treści i usług, w tym usług publicznych, do 

wspierania wolności słowa i wolności działalności gospodarczej oraz do umożliwienia 

państwom członkowskim przestrzegania Karty przy znacznie niższych kosztach w 

przyszłości. 

 

W ramach kompetencji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych sprawozdawca wprowadza do tekstu wniosku m.in. odniesienia do 

przejrzystości i niedyskryminacji jako głównych celów wdrożenia ram regulacyjnych 

dotyczących łączności elektronicznej, które powinny mieć zastosowanie do składu i 

funkcjonowania BEREC. Na tej podstawie sprawozdawca kładzie nacisk na środki służące 

wzmocnieniu przejrzystości i rozliczalności, zwłaszcza w odniesieniu do składu Zarządu i 

grup roboczych, jak również w odniesieniu do publikowania deklaracji o braku konfliktu 

interesów członków tych organów.  

 

Wprowadzone również zostały dalsze gwarancje dotyczące „strukturalnej” niezależności 

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

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

przyjmował. Zgodnie z ostatnio ustanowionym modelem zarządzania dla organów 

regulacyjnych na szczeblu UE, takim jak Europejska Rada Ochrony Danych, Zarząd BEREC 

powinien składać się jedynie z przedstawicieli niezależnych organów, podczas gdy Komisja 

ma prawo udziału w działaniach i posiedzeniach Zarządu, lecz bez prawa głosu. 

 

Sprawozdawca uważa, że niezależność i rozliczalność BEREC można dodatkowo wzmocnić 

poprzez zmianę składu jego zarządu i zmianę procedury powoływania jego Dyrektora 

Wykonawczego. 

 

Ponadto sprawozdawca wprowadza nowe zadania dla BEREC, szczególnie w dziedzinie 

bezpieczeństwa sieci i usług oraz praw podstawowych, w związku ze zmianami w dyrektywie 

w sprawie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, które przedstawi on w 

dotyczącym jej projekcie sprawozdania. 

 

Wszystkie te elementy służą zadbaniu o to, by decyzje podejmowane na szczeblu BEREC 

spełniały najwyższe standardy pod względem niezależności, przejrzystości i rozliczalności, i 

tym samym przyczynią się do wdrożenia ram regulacyjnych dotyczących łączności 

elektronicznej opartych na prawach i zgodnych z prawem. 
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POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W swojej Strategii jednolitego 

rynku cyfrowego dla Europy Komisja 

Europejska zapowiedziała przegląd 

dyrektywy 2002/58/WE, mający na celu 

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 

prywatności użytkowników usług 

łączności elektronicznej oraz równych 

warunków działania dla wszystkich 

podmiotów na rynku. 

 

Poprawka  2 

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 

(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 
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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. 

wykorzystania takiej transmisji, wspierania 

konkurencji, przejrzystości i 

niedyskryminacji 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. 

 

Poprawka  3 

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 

(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 
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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. 

konkurencji, przejrzystości i 

niedyskryminacji 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. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Wykonując swoje zadania, 

BEREC powinien w pełni uwzględniać 

podstawowe prawa i zasady uznane w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej („Karcie”), a w 

szczególności zmierzać do osiągnięcia 

wyższego poziomu łączności dzięki 

unowocześnionemu zbiorowi przepisów z 

zakresu ochrony użytkowników 

końcowych, zapewnienia 

niedyskryminacyjnego dostępu do 

wszelkich treści i usług, w tym usług 

publicznych, wspierania wolności słowa i 

wolności działalności gospodarczej oraz 

umożliwienia państwom członkowskim 

przestrzegania Karty przy znacznie 

niższych kosztach w przyszłości. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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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. 

(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, w szczególności w 

odniesieniu do przejrzystości oraz 

stosunków z zainteresowanymi stronami. 

Ze względu na utrwalony już 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. 

28 Wspólne oświadczenie Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 

agencji zdecentralizowanych z dnia 19 

lipca 2012 r. 

 

Poprawka  6 

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 

(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, przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych 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 
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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. 

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. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) W celu zapewnienia pluralizmu, 

reprezentatywności i przejrzystości w 

wykonywaniu zadań BEREC powinien 

zadbać o to, by proces konsultacji, jak 

również skład jego grupy roboczej i dobór 

poszczególnych ekspertów uwzględniały 

różnorodność podmiotów gospodarczych i 

podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 

działających na rynku łączności 

elektronicznej, w tym MŚP oraz 

usługodawców niekomercyjnych. 

 

Poprawka  8 

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 

(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 
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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. 

Ochrony Danych30, Europejskim 

Inspektorem Ochrony Danych, 

Europejską Grupą Regulatorów 

Audiowizualnych Usług Medialnych31, 

Agencją Unii Europejskiej ds. 

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji32 i 

Agencją Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej, 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. 

__________________ __________________ 

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). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 
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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 drodze 

procedury współpracy z Parlamentem 

Europejskim i Radą w celu 

zagwarantowania wnikliwej oceny 

kandydatów oraz wysokiego poziomu 

niezależności i rozliczalności. 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. 

 

Poprawka  10 

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 

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 
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rynku i przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego, ze 

względu na terminy w ramach tych 

procedur. 

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 interesów należy 

podawać do wiadomości publicznej. 

 

Poprawka  11 

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 prawną, 

administracyjną i finansową. W tym celu 

konieczne i właściwe jest, aby BEREC był 

organem unijnym posiadającym 

osobowość prawną i wykonującym 

powierzone mu uprawnienia. BEREC 

powinien być prawnie odrębny i 

funkcjonalnie niezależny od sektora i 

organów władzy, tj. nie powinien zwracać 

się do żadnego rządu ani organu 

o wytyczne ani ich nie przyjmować, 

powinien działać w przejrzysty i 

odpowiedzialny sposób określony 

przepisami prawa oraz powinien 

dysponować wystarczającymi 

uprawnieniami. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Ponieważ cele niniejszego 

rozporządzenia, a mianowicie potrzeba 

zapewnienia spójnego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej w 

określonym zakresie, w szczególności w 

odniesieniu do aspektów transgranicznych 

(26) Ponieważ cele niniejszego 

rozporządzenia, a mianowicie potrzeba 

zapewnienia spójnego, przejrzystego i 

niedyskryminującego wdrażania ram 

regulacyjnych łączności elektronicznej w 

określonym zakresie, w szczególności w 
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i poprzez skuteczne procedury rynku 

wewnętrznego dotyczące projektów 

środków krajowych, nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie, a zatem ze względu 

na rozmiary lub skutki działania możliwe 

jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną w tymże 

artykule, niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

odniesieniu do aspektów transgranicznych 

i poprzez skuteczne procedury rynku 

wewnętrznego dotyczące projektów 

środków krajowych, nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie, a zatem ze względu 

na rozmiary lub skutki działania możliwe 

jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną w tymże 

artykule, niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Zadania BEREC publikuje się na 

stronie internetowej i odpowiednio 

aktualizuje w świetle nowych zadań. 

 

 

Poprawka  14 

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 

3. BEREC realizuje te same cele co 

krajowe organy regulacyjne, o których 

mowa w art. 3 dyrektywy. W 

szczególności BEREC zapewnia spójne, 

przejrzyste i niedyskryminujące 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, 
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usług łączności elektronicznej oraz 

udogodnień towarzyszących i działa w 

interesie obywateli Unii. 

konkurencję w dziedzinie sieci i usług 

łączności elektronicznej oraz udogodnień 

towarzyszących i działa z uwzględnieniem 

interesów i praw obywateli Unii. 

Uzasadnienie 

W celu zagwarantowania w pełni funkcjonalnych, skutecznych i zgodnych z prawem UE ram 

regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej również przejrzystość i niedyskryminacja 

powinny być głównymi celami misji BEREC polegającej na zapewnieniu spójnego wdrożenia 

tych ram. Ponadto jednym z celów BEREC powinno również być promowanie praw obywateli 

w tym zakresie, a nie tylko działanie w ich interesie. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - w sprawie minimalnych kryteriów i 

wspólnych podejść do bezpieczeństwa sieci 

i usług łączności elektronicznej zgodnie z 

art. 40 dyrektywy (UE) 2017/... [kodeks 

łączności elektronicznej]; 

Uzasadnienie 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski 

kodeks łączności elektronicznej zawiera szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa sieci 

i usług (art. 40), które są istotne z punktu widzenia zadań BEREC. Sprawozdawca zamierza 

bardziej szczegółowo określić to dodatkowe zadanie w propozycjach, które zostaną 

przedstawione do odnośnego wniosku ustawodawczego. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – tiret 6 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - w sprawie wspólnych podejść 

mających na celu zadbanie o to, by 

krajowe środki dotyczące dostępu 

użytkowników końcowych do usług i 

aplikacji lub korzystania z nich za 

pośrednictwem sieci łączności 
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elektronicznej respektowały prawa 

podstawowe i wolności zagwarantowane w 

Karcie i były zgodne z ogólnymi zasadami 

prawa Unii, zgodnie z art. 93 dyrektywy 

(UE) 2017/... [kodeks łączności 

elektronicznej]; 

Uzasadnienie 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski 

kodeks łączności elektronicznej zawiera szczegółowe przepisy dotyczące gwarancji praw 

podstawowych (art. 93), które są istotne z punktu widzenia zadań BEREC. Sprawozdawca 

zamierza bardziej szczegółowo określić to dodatkowe zadanie w propozycjach, które zostaną 

przedstawione do odnośnego wniosku ustawodawczego. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wydawanie zaleceń i informacji o 

najlepszych praktykach skierowanych do 

krajowych organów regulacyjnych w celu 

wspierania spójnego wdrażania we 

wszelkich kwestiach technicznych 

należących do jego kompetencji; 

c) wydawanie zaleceń i informacji o 

najlepszych praktykach skierowanych do 

krajowych organów regulacyjnych w celu 

wspierania spójnego, przejrzystego i 

niedyskryminującego wdrażania we 

wszelkich kwestiach technicznych 

należących do jego kompetencji; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Listę członków Zarządu, wraz ze 

wskazaniem, czy dany członek jest 

przewodniczącym lub 

wiceprzewodniczącym Zarządu, a także 

ich deklaracje interesów, udostępnia się 

publicznie na stronie internetowej 

BEREC. 
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Poprawka  19 

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 Europejskiemu 

i Radzie roczne sprawozdanie z 

działalności BEREC na publicznej sesji. 

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z 

działalności podawane jest do wiadomości 

publicznej; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Dokumenty dotyczące posiedzeń 

zarządu, w tym listę uczestników i 

obserwatorów, porządki obrad, protokoły i 

podjęte decyzje, udostępnia się publicznie 

na stronie internetowej BEREC, z 

należytym uwzględnieniem art. 28. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Dyrektor Wykonawczy składa 

sprawozdanie z wykonywania obowiązków 

Parlamentowi Europejskiemu na jego 

3. Dyrektor Wykonawczy składa 

Parlamentowi Europejskiemu 

sprawozdanie z wykonywania i realizacji 
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żądanie. Rada może wezwać Dyrektora 

Wykonawczego do złożenia sprawozdania 

z wykonywania obowiązków. 

swoich obowiązków, gdy zostanie do tego 

wezwany. Rada może wezwać Dyrektora 

Wykonawczego do złożenia sprawozdania 

z wykonywania obowiązków. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) przedstawianie Parlamentowi i 

Radzie rocznego sprawozdania z 

działalności BEREC na publicznej sesji; 

 

Poprawka   23 

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; 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Listę członków grup roboczych 

oraz ich deklaracje interesów podaje się 

do wiadomości publicznej. 

 



 

AD\1127729PL.docx 17/21 PE601.038v02-00 

 PL 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Decyzje Rady Odwoławczej są 

podawane do wiadomości publicznej. 

 

Poprawka  26 

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 Komisję zgodnie z 

procedurą współpracy, która przebiega w 

następujący sposób: 

 a) po ogłoszeniu zaproszenia do 

zgłaszania kandydatur i przeprowadzeniu 

przejrzystej procedury naboru Komisja 

sporządza wykaz kandydatów; przed 

powołaniem dyrektora kandydaci zostaną 

poproszeni o dokonanie prezentacji przed 

Radą i właściwą komisją Parlamentu 

Europejskiego oraz o udzielenie 

odpowiedzi na pytania; 

 b) Parlament Europejski i Rada 

wyrażą wówczas swoje opinie i wskażą 

preferowanych kandydatów; 

 c) Zarząd powoła Dyrektora z 

uwzględnieniem tych opinii, a w razie gdy 

nie postąpi zgodnie z nimi, podaje 

uzasadnienie. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z procedurą obowiązującą w innych agencjach UE powoływanie Dyrektora 

Wykonawczego BEREC powinno się odbywać w drodze procedury gwarantującej większą 

przejrzystość i rozliczalność. 
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Poprawka  27 

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. Zarząd powiadamia Parlament 

Europejski, jeżeli zamierza przedłużyć 

kadencję Dyrektora Wykonawczego. W 

terminie jednego miesiąca przed takim 

przedłużeniem Dyrektor Wykonawczy 

zostaje wezwany do złożenia oświadczenia 

przed właściwą komisją Parlamentu 

Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 

na pytania. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

BEREC przyjmuje własne przepisy 

bezpieczeństwa równoważne z przepisami 

bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi 

ochrony informacji niejawnych UE (EUCI) 

oraz szczególnie chronionych informacji 

jawnych, w tym przepisy dotyczące 

wymiany, przetwarzania i przechowywania 

takich informacji zgodnie z decyzjami 

Komisji (UE, Euratom) nr 2015/44342 i 

(UE, Euratom) nr 2015/44443. Zamiast 

takich przepisów BEREC może również 

przyjąć decyzję o odpowiednim 

stosowaniu przepisów Komisji. 

Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 BEREC 

przyjmuje własne przepisy bezpieczeństwa 

równoważne z przepisami bezpieczeństwa 

Komisji dotyczącymi ochrony informacji 

niejawnych UE (EUCI) oraz szczególnie 

chronionych informacji jawnych, w tym 

przepisy dotyczące wymiany, 

przetwarzania i przechowywania takich 

informacji zgodnie z decyzjami Komisji 

(UE, Euratom) nr 2015/44342 i (UE, 

Euratom) nr 2015/44443. Zamiast takich 

przepisów BEREC może również przyjąć 

decyzję o odpowiednim stosowaniu 

przepisów Komisji. 

__________________ __________________ 

42 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 

2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w 

sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. 

L 72 z 17.3.2015, s. 41). 

42 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 

2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w 

sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. 

L 72 z 17.3.2015, s. 41). 

43 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 

2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w 

43 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 

2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w 
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sprawie przepisów bezpieczeństwa 

dotyczących ochrony informacji 

niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 

53). 

sprawie przepisów bezpieczeństwa 

dotyczących ochrony informacji 

niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 

53). 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeżeli taka wymiana informacji 

wiąże się z przekazaniem danych 

osobowych państwu trzeciemu, państwa 

członkowskie przestrzegają przepisów 

rozporządzenia (UE) 2016/679. 

 

Poprawka  30 

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, Dyrektora 

Wykonawczego i członków grup 

roboczych podaje się do wiadomości 

publicznej. 
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