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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwój skutecznego wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych jest dla Unii Europejskiej 
sprawą najwyższej wagi. W swoim pierwszym sprawozdaniu z czerwca 2006 r. Komisja 
przedstawiła propozycje zmian ram prawnych. Ten proces szeroko zakrojonego i dokładnego 
przeglądu rzucił światło na kilka istotnych problemów do rozwiązania.

Aby ułatwić pokonanie tych przeszkód, Komisja wnioskuje o ustanowienie nowego 
niezależnego urzędu, ściśle współpracującego z krajowymi organami regulacyjnymi 
i Komisją. Urząd ten powinien być odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim. W jego 
skład wejdzie Rada Organów Regulacyjnych, w której zasiądą szefowie krajowych organów 
regulacyjnych ze wszystkich państw członkowskich. Zastąpi on także Europejską Grupę 
Regulatorów (ERG). W ramach swoich podstawowych działań urząd powinien 
w szczególności:

 służyć Komisji specjalistycznym doradztwem w celu zagwarantowania większej 
spójności w stosowaniu przepisów UE,

 sprawować nadzór regulacyjny nad określaniem i analizą rynków oraz 
podejmowaniem środków zaradczych, 

 określać rynki ponadgraniczne,

 doradzać w kwestii harmonizacji w dziedzinie częstotliwości radiowych oraz mieć 
uprawnienia decyzyjne w zakresie administrowania numeracją telefoniczną, 

 stanowić ośrodek wiedzy fachowej w zakresie sieci i usług łączności elektronicznej na 
poziomie europejskim, 

 gwarantować bezpieczeństwo sieci i informacji (tzn. przejąć funkcje Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)). 

Wniosek Komisji został stanowczo odrzucony przez Radę. Następnie przedstawiono 
alternatywny model wspólnego organu (sieci) krajowych organów regulacyjnych (ang. Joint 
Body (Network) of National Regulatory Authorities). Sieć jest tutaj związkiem krajowych 
organów regulacyjnych bez osobowości prawnej, tzn. nie stanowi ona w żadnym wypadku 
elementu pośredniej lub bezpośredniej administracji wspólnotowej. W przeciwieństwie do 
wniosku Komisji punkt ciężkości leży w ustanowieniu procedury wspólnego podejmowania 
decyzji przez krajowe organy regulacyjne, podlegające prawu krajowemu. Poprzez utworzenie 
sieci krajowych organów regulacyjnych ani nie powstałby organ na szczeblu wspólnotowym, 
ani nie zostałyby przekazane uprawnienia decyzyjne instytucji WE. Uprawnienia regulacyjne 
sieci muszą zostać ustanowione i określone w dyrektywie ramowej poza niniejszym 
rozporządzeniem.

Sieć powinna z własnej inicjatywy, lub jeżeli wyraźnie stanowią to przepisy dyrektywy, 
przyjmować opinie i wspólne stanowiska w takim zakresie obowiązków, jaki dyrektywa 
przyznaje krajowym organom regulacyjnym. Wspólne stanowiska powinny przy tym mieć 
taki sam wiążący charakter dla krajowych organów regulacyjnych, co zalecenie Komisji, 
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należy je więc w jak najszerszym zakresie uwzględniać przy podejmowaniu wszelkich 
decyzji. Sieć powinna podejmować decyzje większością głosów, przy czym każdemu 
z krajowych organów regulacyjnych przypadałby jeden głos. Sieci należy powierzyć te same 
główne zadania, o jakich mowa we wniosku Komisji. Sieć podlegałaby obowiązkowi 
corocznego składania sprawozdania przed Parlamentem Europejskim.

Aby zagwarantować niezależność sieci krajowych organów regulacyjnych od środków 
finansowych i materiałowych państw członkowskich, należy umożliwić finansowanie jej 
przez Wspólnotę. Sieć nie ma osobowości prawnej, w związku z czym wykluczony jest 
wszelki bezpośredni przydział środków. Rozwiązaniem jest więc „pośrednie” finansowanie, 
polegające przede wszystkim na zapewnieniu przez Wspólnotę środków materiałowych 
w formie odpowiednich zasobów administracyjnych. Odpowiedni podmiot administracji bez 
osobowości prawnej zostałby utworzony w postaci sekretariatu sieci krajowych organów 
regulacyjnych (Office of the Network of National Regulatory Authorities).

Ze względu na znaczną swobodę decyzji krajowych organów regulacyjnych, związaną ze 
zorientowanym na proces podejściem regulacyjnym, konieczne jest minimum koordynacji 
w procesie regulacji rynku. Zadanie stojące przed rynkiem wewnętrznym, polegające na 
zlikwidowaniu barier wejścia, powoduje konieczność przyjęcia skutecznego w praktyce 
podejścia oddolnego, które pozwoli na efektywne gromadzenie informacji na temat 
rzeczywistych problemów związanych z wejściem na rynek oraz na koordynację środków 
zaradczych między krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o te informacje. Wszelkimi 
przyczynami powstawania barier na rynku wewnętrznym najskuteczniej zajmą się na miejscu 
krajowe organy regulacyjne, których obowiązkiem jest koordynacja rozwiązań problemów 
w ramach przewidzianej procedury sieci krajowych organów regulacyjnych, ustanowionej 
w prawie wspólnotowym. 

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiające Europejski Urząd ds.
Rynku Łączności Elektronicznej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiające sieć krajowych 
organów regulacyjnych rynku łączności
elektronicznej
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(Niniejsza poprawka dotyczy całego 
tekstu. Jej przyjęcie wymaga 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 
marca 2004 r. ustanawiające Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (zwane dalej „rozporządzeniem 
ENISA”) ustanowiło w 2004 r. Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) na okres pięciu lat, 
mając na celu zapewnienie wysokiego i 
skutecznego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji na obszarze Wspólnoty oraz 
rozwijanie kultury bezpieczeństwa sieci i 
informacji z korzyścią dla obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji sektora publicznego Unii 
Europejskiej, przyczyniając się tym samym 
do płynnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 460/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 
marca 2004 r. ustanawiające Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (zwane dalej „rozporządzeniem 
ENISA”) ustanowiło w 2004 r. Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) na okres pięciu lat, 
mając na celu zapewnienie wysokiego i 
skutecznego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji na obszarze Wspólnoty oraz 
rozwijanie kultury bezpieczeństwa sieci i 
informacji z korzyścią dla obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji sektora publicznego Unii 
Europejskiej, przyczyniając się tym samym 
do płynnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Wszelkie zmiany w 
zakresie celów, struktury i organizacji 
ENISA będą zatem przedmiotem 
przyszłych przeglądów rozporządzenia 
ENISA.

Uzasadnienie

Wprowadza się rozróżnienie celów i zadań urzędu zaproponowanego przez Komisję i 
kluczowych funkcji ENISA. Potrzebę kontynuowania działalności ENISA potwierdza 
niedawna ocena za rok 2007, a zatem utworzenie nowego urzędu lub dowolnej innej sieci 
europejskiej nie zagraża dalszemu funkcjonowaniu ENISA.



PE404.779v02-00 6/53 AD\725955PL.doc

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Z tego względu należy stworzyć 
bardziej solidne podstawy instytucjonalne 
dla ustanowienia organu, który zgromadzi 
wiedzę i doświadczenie krajowych 
organów regulacyjnych i otrzyma wyraźnie 
określony zakres kompetencji, przy 
uwzględnieniu konieczności, by organ ten 
dzięki jakości swojej pracy zyskał 
rzeczywisty autorytet w oczach jego 
członków oraz regulowanego sektora.

(7) Z tego względu należy stworzyć 
bardziej solidne podstawy instytucjonalne 
dla ustanowienia w oparciu o dalszy 
rozwój ERG organu, który zgromadzi 
wiedzę i doświadczenie krajowych 
organów regulacyjnych i otrzyma wyraźnie 
określony zakres kompetencji, przy 
uwzględnieniu konieczności, by organ ten 
dzięki jakości swojej pracy zyskał 
rzeczywisty autorytet w oczach jego 
członków oraz regulowanego sektora.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Z tego względu wymagane jest 
ustanowienie nowego wspólnotowego 
organu w postaci europejskiej sieci 
krajowych organów regulacyjnych rynku 
łączności elektronicznej (zwanego dalej 
„Siecią”). Sieć powinna zwrócić 
szczególną uwagę na zagwarantowanie, że 
konsumenci będą w dalszym ciągu mogli 
w pełni korzystać z zalet społeczeństwa 
informacyjnego, innowacji i sieci 
następnych generacji, poprzez pobudzanie 
inwestycji i nadanie priorytetowego 
znaczenia konkurencji w dziedzinie 
infrastruktury oraz promocję lepszego 
dostępu do społeczeństwa informacyjnego, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich, na 
których działa szerokopasmowa telefonia 
komórkowa.



AD\725955PL.doc 7/53 PE404.779v02-00

PL

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie, że przegląd ram telekomunikacyjnych UE powinien w 
pierwszej kolejności dążyć do osiągnięcia celów poprzez uaktualnienie istotnych przepisów, a 
ustalenia organizacyjne mają raczej drugorzędne znaczenie. Należy koniecznie zająć się 
pilnymi sprawami dotyczącymi dostosowania przepisów do środków zachęcających do 
inwestowania w sieci następnych generacji, wspierania dostępności komunikacji 
szerokopasmowej na mniej zaludnionych obszarach oraz sprawienia, by przepisy sprzyjały 
tym środkom zachęcającym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 1 lipca 2007 
r. w sprawie oceny Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) zawierał ocenę raportu eksperta 
zewnętrznego, który zawierał ocenę 
działalności Agencji od momentu jej 
ustanowienia, i zalecenia Rady 
Zarządzającej Agencji dotyczące 
rozporządzenia ENISA oraz 
zapoczątkował konsultacje publiczne. 
Główne ustalenia zawarte w 
sprawozdaniu z oceny zewnętrznego 
zespołu ekspertów potwierdziły słuszność
początkowych założeń polityki utworzenia 
Agencji, a także jej pierwotnych celów, a 
w szczególności jej wkładu w tworzenie 
prawdziwego wewnętrznego rynku 
łączności elektronicznej.

skreślony

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Równocześnie zidentyfikowano skreślony
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pewne problemy, w szczególności 
związane ze strukturą organizacyjną 
Agencji, umiejętnościami i liczebnością
personelu operacyjnego oraz 
trudnościami logistycznymi. Główne 
funkcje Agencji ENISA powinny 
ewoluować tak, aby z czasem 
przekształciła się ona w główny trzon 
Urzędu, co w połączeniu z bardziej 
przejrzystym określeniem celów i zadań 
powinno umożliwić osiągnięcie tych celów 
i wykonanie tych zadań w bardziej 
wydajny, skoncentrowany i opłacalny 
sposób, zgodny z zasadą poprawy jakości 
prawa, przez jeden Urząd posiadający 
kompetencje we wszystkich sprawach 
objętych ramami regulacyjnymi UE w 
zakresie sieci i usług łączności 
elektronicznej.

Uzasadnienie

Połączenia ENISA z Siecią, jak to zaproponowała Komisja, nie uzasadniono na tyle, by je 
przyjąć na obecnym etapie: zarówno sieć regulacji telekomunikacji, jak i ENISA mają różne 
cele. Ponadto w niektórych państwach członkowskich krajowe organy regulacji 
telekomunikacji nie muszą konieczne posiadać uprawnień, jakie wchodzą w zakres działań 
ENISA. Jeżeli dojdzie do połączenia, prawdopodobnie wystąpią skutki szkodliwe dla 
funkcjonowania zarówno ENISA, jaki i Sieci. Urząd nie powinien mieć uprawnień w zakresie 
bezpieczeństwa, z których już obecnie skutecznie korzysta ENISA.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z tego względu wymagane jest 
ustanowienie nowego wspólnotowego 
organu w postaci Europejskiego Urzędu 
ds. Rynku Łączności Elektronicznej 
(zwanego dalej „Urzędem”). Urząd
wniesie istotny wkład w postęp w 
urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego 
przez wspieranie działań Komisji i 
krajowych organów regulacyjnych. Urząd 
będzie działać jako punkt odniesienia i 

(12) Sieć powinna wnieść istotny wkład w 
postęp w urzeczywistnianiu rynku 
wewnętrznego przez wspieranie działań 
Komisji i krajowych organów 
regulacyjnych. Urząd będzie działać jako 
punkt odniesienia i zwiększy poziom 
zaufania z racji swej niezależności, jakości 
oferowanego doradztwa i dostarczanych 
informacji, przejrzystości procedur i metod 
działania, a także dbałości w wykonywaniu 
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zwiększy poziom zaufania z racji swej 
niezależności, jakości oferowanego 
doradztwa i dostarczanych informacji, 
przejrzystości procedur i metod działania, a 
także dbałości w wykonywaniu 
powierzonych zadań.

powierzonych zadań.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Urząd zostanie ustanowiony w 
ramach obecnie istniejącej struktury 
instytucjonalnej i podziału uprawnień we 
Wspólnocie. Będzie on niezależny w 
zakresie spraw technicznych i będzie 
posiadać autonomię prawną, 
administracyjną i finansową. W tym celu 
konieczne i stosowne jest, by Urząd był 
organem Wspólnoty, posiadającym 
osobowość prawną i wykonującym 
zadania nałożone nań niniejszym 
rozporządzeniem.

(15) Sieć zostanie ustanowiona w ramach 
obecnie istniejącej struktury 
instytucjonalnej i podziału uprawnień we 
Wspólnocie. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Urząd będzie wspierać Komisję we 
wszelkich rozszerzeniach zobowiązań 
dotyczących przenoszenia numerów, 
określonych na szczeblu Wspólnoty. Takie 
rozszerzenie może dotyczyć w 
szczególności zakresu informacji, jakie 
mają być przeniesione lub też typów sieci 
(np. stacjonarnych lub komórkowych), 
pomiędzy którymi numery i informacje 
mają być przenoszone. Przy dokonywaniu 
zmian w tych zobowiązaniach należy 
wziąć pod uwagę ceny dla użytkowników 

(19) Sieć będzie wspierać Komisję i 
państwa członkowskie we wszelkich 
rozszerzeniach zobowiązań dotyczących 
przenoszenia numerów, określonych na 
szczeblu Wspólnoty. Takie rozszerzenie 
może dotyczyć w szczególności zakresu 
informacji, jakie mają być przeniesione lub 
też typów sieci (np. stacjonarnych lub 
komórkowych), pomiędzy którymi numery 
i informacje mają być przenoszone. Przy 
dokonywaniu zmian w tych 
zobowiązaniach należy wziąć pod uwagę 
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końcowych i koszty przedsiębiorstw 
związane ze zmianą, a także doświadczenia 
państw członkowskich. 

ceny dla użytkowników końcowych i 
koszty przedsiębiorstw związane ze 
zmianą, a także doświadczenia państw 
członkowskich. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Urząd powinien posiadać wszelkie 
uprawnienia niezbędne do pełnienia 
funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny 
i przede wszystkim niezależny. 
Analogicznie do sytuacji na poziomie 
krajowym, Rada Organów Regulacyjnych 
powinna więc działać niezależnie od 
jakichkolwiek interesów rynkowych i nie 
może zabiegać o instrukcje od żadnego 
rządu lub innego podmiotu publicznego 
lub prywatnego ani przyjmować takich 
instrukcji.

(33) Sieć powinna posiadać wszelkie 
uprawnienia niezbędne do pełnienia 
funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Aby Urząd mógł dobrze 
funkcjonować, jego Dyrektora należy 
powoływać na podstawie dotychczasowych 
osiągnięć oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
kierowniczych, a także kompetencji i 
doświadczenia w zakresie sieci, usług i 
rynków łączności elektronicznej, a swoje 
obowiązki w zakresie organizacji 
wewnętrznego funkcjonowania Urzędu
powinien on wykonywać w sposób 
całkowicie niezależny i elastyczny. 
Dyrektor powinien zapewnić sprawne 
wypełnienie zadań Urzędu przy 

(34) Aby Sieć mogła dobrze 
funkcjonować, jej Dyrektora należy 
powoływać na podstawie dotychczasowych 
osiągnięć oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
kierowniczych, a także kompetencji i 
doświadczenia w zakresie sieci, usług i 
rynków łączności elektronicznej, a swoje 
obowiązki w zakresie organizacji 
wewnętrznego funkcjonowania Sieci
powinien on wykonywać w sposób 
elastyczny. Dyrektor powinien zapewnić 
sprawne wypełnienie zadań Sieci.
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zachowaniu niezależności.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne jest, by zapewnić 
możliwości wykorzystania niezbędnych 
środków odwoławczych stronom, na które 
mają wpływ decyzje podejmowane przez 
Urząd. Należy ustanowić stosowny 
mechanizm odwoławczy, tak aby decyzje 
Urzędu podlegały odwołaniu do 
wyspecjalizowanej Komisji Odwoławczej, 
której decyzje mogą być z kolei zaskarżone 
do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

skreślony

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Należy zapewnić płynne przejście w 
przypadku bieżących działań Agencji 
leżących w kompetencjach Urzędu. 

skreślony

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd działa w ramach zakresu 
stosowania dyrektywy ramowej i dyrektyw 
szczegółowych oraz korzysta z wiedzy 
fachowej, którą dysponują krajowe organy 
regulacyjne. Poprzez realizację zadań 
wymienionych w rozdziałach II i III urząd 

2. Sieć działa w ramach zakresu 
stosowania dyrektywy ramowej i dyrektyw 
szczegółowych oraz korzysta z wiedzy 
fachowej, którą dysponują krajowe organy 
regulacyjne. Poprzez realizację zadań 
wymienionych w rozdziałach II i III urząd 
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przyczynia się to do lepszego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku sieci 
i usług łączności elektronicznej, w tym w 
szczególności do rozwoju łączności 
elektronicznej obejmującej cały obszar 
Wspólnoty oraz do zwiększenia poziomu i 
skuteczności bezpieczeństwa sieci i 
informacji.

przyczynia się do lepszego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku sieci i usług łączności 
elektronicznej, w tym w szczególności do 
rozwoju łączności elektronicznej 
obejmującej cały obszar Wspólnoty.

Uzasadnienie

Urząd nie powinien mieć uprawnień w zakresie bezpieczeństwa, z których już obecnie 
skutecznie korzysta Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wydawanie na wniosek Komisji lub z 
własnej inicjatywy opinii dotyczących 
wszelkich spraw dotyczących łączności 
elektronicznej oraz wspieranie Komisji 
poprzez zapewnianie dodatkowego 
wsparcia technicznego we wszystkich 
kwestiach dotyczących łączności 
elektronicznej;

(a) wydawanie na wniosek Parlamentu 
Europejskiego lub Komisji, lub z własnej 
inicjatywy opinii dotyczących wszelkich 
spraw dotyczących łączności 
elektronicznej oraz wspieranie Parlamentu 
Europejskiego i Komisji poprzez 
zapewnianie im dodatkowego wsparcia 
technicznego we wszystkich kwestiach 
dotyczących łączności elektronicznej;

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku Komisji określono, że Urząd ma być „odpowiedzialny przed 
Parlamentem Europejskim”. Należy zatem zapewnić ściślejszy związek między Parlamentem 
a Urzędem.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) udzielanie rad i wsparcia Komisji i skreślona
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wszelkim właściwym organom 
wyznaczonym przez państwa członkowskie 
w zakresie wszelkich zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
informacji leżących w kompetencjach 
Urzędu;

Uzasadnienie

Urząd nie powinien mieć uprawnień w zakresie bezpieczeństwa, z których już obecnie 
skutecznie korzysta Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) podejmowanie decyzji w związku z 
przyznawaniem praw do wykorzystania 
numerów z europejskiej przestrzeni 
numeracyjnej (ETNS);

skreślona

Uzasadnienie

Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) stosuje już zadowalające rozwiązania.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) wspieranie Komisji w wyborze 
przedsiębiorstw, którym mają zostać 
przyznane prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych i numerów;

skreślona

Uzasadnienie

Prawami użytkowania częstotliwości radiowych i numerów skutecznie zarządzają już Zespół 
ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG), Komitet ds. Widma Radiowego (RSC) oraz Komitet 
ds. Łączności (CoCom).
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) pobieranie opłat za wykorzystanie 
częstotliwości radiowych i numerów oraz 
rozdzielanie środków uzyskanych w ten 
sposób;

skreślona

Uzasadnienie

Sprawami związanymi z widmem radiowym już obecnie skutecznie zajmuje się Zespół 
ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wydawanie zaleceń dla krajowych 
organów regulacyjnych dotyczących 
sporów transgranicznych i kwestii 
eDostępności. 

skreślona

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Komisji Urząd wydaje 
opinie w sprawie wszelkich zagadnień 
dotyczących łączności elektronicznej.

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
lub Komisji Sieć wydaje opinie w sprawie 
zagadnień określonych w ust. 3,
dotyczących łączności elektronicznej. 
Komisja może wystąpić o opinię na temat 
innych zagadnień dotyczących łączności 
elektronicznej, pod warunkiem że wniosek 
ten jest uzasadniony i proporcjonalny oraz 
że z chwilą złożenia wniosku Parlament 
i Rada zostaną o tym powiadomione 
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i uzyskają możliwość kontroli.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku Komisji określono, że Urząd ma być „odpowiedzialny przed 
Parlamentem Europejskim”. Należy zatem zapewnić ściślejszy związek między Parlamentem 
a Urzędem. Wnioski o opinię składane przez Komisję powinny mieć wyważony charakter i być 
uzasadnione.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) bezpieczeństwo i integralność 
publicznych sieci i usług łączności 
elektronicznej, w tym kwestie związane z 
naruszeniem bezpieczeństwa i/lub 
integralności, zgodnie z art. 13a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) oraz 
art. 4 dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywy o 
prywatności i łączności elektronicznej);

skreślona

Uzasadnienie

Sprawami związanymi z bezpieczeństwem już obecnie skutecznie zajmuje się Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) analizy poszczególnych rynków 
krajowych, zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej);

(e) we współpracy z właściwymi 
krajowymi organami regulacyjnymi,
analizy poszczególnych rynków krajowych, 
zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej);

Uzasadnienie

Badania rynku mogą być najskuteczniej prowadzone przez krajowe organy regulacyjne, 
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a zatem pożądana jest współpraca. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) kwestie dotyczące numeracji, zgodnie z 
art. 10 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) i dostępu do numerów i usług 
na terytorium Wspólnoty, zgodnie z art. 28 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej);

skreślona

Uzasadnienie

Sprawy te powinny pozostać w gestii państw członkowskich.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) środki dotyczące kwestii związanych z 
częstotliwościami radiowymi, zgodnie z 
art. 4 i 6 decyzji 676/2002/WE (decyzji o 
spektrum radiowym);

skreślona

Uzasadnienie

Sprawami związanymi z widmem radiowym już obecnie skutecznie zajmuje się Zespół 
ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) zgodnie z art. 6a i 6b dyrektywy skreślona
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2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach):
(i) harmonizację warunków dotyczących 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów;
(ii) zmianę lub wycofanie praw 
użytkowania, które zostały przyznane w 
sposób skoordynowany lub 
zharmonizowany;
(iii) selekcję przedsiębiorstw, którym mogą 
zostać przyznane prawa użytkowania 
częstotliwości lub numerów w odniesieniu 
do usług o potencjalnie transgranicznym 
charakterze.

Uzasadnienie

Sprawami związanymi z widmem radiowym już obecnie skutecznie zajmuje się Zespół 
ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszystkie opinie Sieci są 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu, a Sieć informuje 
Parlament Europejski, w ramach 
procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą, o swoich ostatecznych 
projektach.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku Komisji określono, że Urząd ma być „odpowiedzialny przed 
Parlamentem Europejskim”. Należy zatem zapewnić ściślejszy związek między Parlamentem 
a Urzędem. 

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Urząd otrzyma od Komisji, na 
mocy art. 16 ust. 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), polecenie 
przeprowadzenia analizy odnośnego rynku 
w jednym z państw członkowskich, 
przedstawia on Komisji swoją opinię oraz 
wszelkie niezbędne informacje, w tym 
dotyczące rezultatów konsultacji 
publicznych i analizy rynku. W przypadku 
stwierdzenia przez Urząd braku efektywnej 
konkurencji na tym rynku, w swojej opinii 
ujmuje on, po konsultacjach publicznych, 
proponowane środki i określa, które z 
przedsiębiorstw należy uznać za 
przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji na 
tym rynku, oraz odpowiednie wymogi, 
które należy wprowadzić.

1. Jeżeli Sieć otrzyma od Komisji, na mocy 
art. 16 ust. 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), polecenie 
przeprowadzenia analizy odnośnego rynku 
w jednym z państw członkowskich, 
przeprowadza on badanie rynku we 
współpracy z właściwym krajowym 
organem regulacyjnym. Sieć i odpowiedni 
krajowy organ regulacyjny przedstawiają
wspólną opinię, podlegającą ostatecznej 
kontroli Sieci, oraz dostarczają Komisji 
wszelkie niezbędne informacje, w tym 
dotyczące rezultatów konsultacji 
publicznych i analizy rynku. W przypadku 
stwierdzenia przez Sieć i krajowy organ 
regulacyjny braku efektywnej konkurencji 
na tym rynku, w swojej opinii ujmują one, 
po konsultacjach publicznych, 
proponowane środki i określają, które z 
przedsiębiorstw należy uznać za 
przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji na 
tym rynku, oraz odpowiednie wymogi, 
które należy wprowadzić.

Uzasadnienie

Badania rynku mogą być przeprowadzane najskuteczniej przy bezpośrednim zaangażowaniu 
krajowych organów regulacyjnych. Urząd winien nadzorować badania oraz ponosić 
odpowiedzialność za swoje zalecenia. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na żądanie Urząd udostępnia Komisji 
wszystkie informacje, z których korzysta
celem realizacji zadań, o których mowa w 
ust. 1.

3. Na żądanie Sieć i krajowy organ 
regulacyjny udostępniają Komisji 
wszystkie informacje, z których korzystają
celem realizacji zadań, o których mowa w 
ust. 1.
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Uzasadnienie

Badania rynku mogą być przeprowadzane najskuteczniej przy bezpośrednim zaangażowaniu 
krajowych organów regulacyjnych. Urząd winien nadzorować badania oraz ponosić 
odpowiedzialność za swoje zalecenia. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przekazaniem swojej opinii 
zgodnie z ust. 1 lub ust. 3, Urząd 
przeprowadza konsultacje z krajowymi 
organami regulacyjnymi i krajowymi 
organami ds. ochrony konkurencji oraz 
konsultacje publiczne, zgodnie z art. 41 i 
42 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd ma uprawnienia do 
podejmowania decyzji w odniesieniu do 
przyznawania praw użytkowania 
numerów z europejskiej przestrzeni 
numeracyjnej (ETNS) zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Urząd odpowiada również za 
administrację i rozwój europejskiej 
przestrzeni numeracyjnej (ETNS) w 
imieniu państw członkowskich, którym 
przyznano prefiks 3883.

skreślony

Uzasadnienie

Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) stosuje już zadowalające rozwiązania.

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd realizuje zadania związane z 
administracją i zarządzaniem 
zharmonizowanymi zakresami 
numeracyjnymi, zgodnie z art. 10 ust. 4 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

skreślony

Uzasadnienie

Europejskie Biuro Radiokomunikacji (ERO) stosuje już zadowalające rozwiązania.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie Urząd udziela Komisji porad 
i przeprowadza badania i przeglądy
dotyczące użytkowania częstotliwości 
radiowych na potrzeby łączności 
elektronicznej we Wspólnocie, a w 
szczególności jego aspektów technicznych 
i ekonomicznych.

1. Na żądanie Sieć udziela porad Komisji i 
w razie potrzeby ściśle współpracuje z 
Komitetem ds. Łączności, Zespołem ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (z ang. 
„RSPG”) i/lub Komitetem ds. Spektrum 
Radiowego (z ang. „RSC”) w kwestiach 
objętych zakresem swoich kompetencji, 
zwłaszcza w kwestiach, które mają wpływ 
na użytkowanie częstotliwości radiowych 
na potrzeby łączności elektronicznej we 
Wspólnocie lub podlegają jego wpływowi.
Sieć działa w ścisłej współpracy z RSPG 
i RSC w odpowiednich przypadkach.

Uzasadnienie

Kompetencje Sieci musiałyby być zgodne z kompetencjami istniejących organów 
zaangażowanych w kwestie związane z polityką częstotliwości, tj. RSC i RSPG w odniesieniu 
do częstotliwości oraz CoCom w odniesieniu do wielu innych kwestii, w tym aspektów 
technicznych i ekonomicznych.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd publikuje roczne sprawozdanie 
dotyczące perspektyw rozwoju sytuacji w 
dziedzinie częstotliwości radiowych w 
sektorze łączności elektronicznej oraz 
wytyczne, w których określa potencjalne
potrzeby i wyzwania w tym zakresie.

4. Sieć, wspólnie z Zespołem ds. Polityki 
Spektrum Radiowego (RSPG), prowadzi 
rejestr perspektyw rozwoju sytuacji w 
dziedzinie częstotliwości radiowych w 
sektorze łączności elektronicznej.
Okresowo, w stosownych przypadkach lub 
na wniosek Komisji, Sieć przedstawia 
sprawozdanie dotyczące potencjalnych
potrzeb i wyzwań w tym zakresie.

Uzasadnienie

Obowiązek przedstawiania rocznych sprawozdań jest zbyt rygorystyczny i uciążliwy. 
Sprawozdania powinny być przedstawiane, gdy Urząd uzna to za stosowne lub na wniosek, 
zgodnie z powyższym zapisem. Do pełnienia tego zadania predestynowany może być raczej 
Zespół ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG). 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, kiedy opinia Urzędu 
wydana na mocy ustępu 1 dotyczy 
wdrażania powszechnej procedury 
selekcyjnej w stosunku do prawa 
użytkowania zgodnie z art. 6b dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
opinia ta obejmuje w szczególności:

skreślony

(a) identyfikację usług łączności 
elektronicznej świadczonych na zasadach 
transgranicznych, które skorzystają na 
wykorzystaniu częstotliwości lub 
numerów, do których prawa przyznawane 
będą w ramach jednej procedury i zgodnie 
z jednolitymi warunkami;
(b) identyfikację numerów lub zakresów 
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numeracyjnych, które mogą zostać 
wykorzystane do tego rodzaju usług;
(c) ocenę rzeczywistego lub potencjalnego 
popytu we Wspólnocie na usługi tego 
rodzaju; oraz
(d) wyszczególnienie wszelkich 
ograniczeń, jakie Urząd uzna za stosowne, 
w stosunku do liczby praw użytkowania 
oferowanych w ramach powszechnej 
procedury selekcyjnej i procedur, które 
będą stosowane do selekcji 
przedsiębiorstw, którym te prawa mają 
zostać przyznane, z odpowiednim 
uwzględnieniem w stosownych 
przypadkach zasad określonych w art. 7 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach).

Uzasadnienie

Sprawy te powinny pozostać w gestii państw członkowskich.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Wniosek dotyczących selekcji 
przedsiębiorstw
Zgodnie z art. 6b dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach) do zadań 
Urzędu należy:
(a) przyjmowanie i rozpatrywanie 
wniosków przedsiębiorstw o przyznanie 
prawa do użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów oraz pobieranie 
opłat administracyjnych i opłat 
nakładanych na przedsiębiorstwa w 
ramach powszechnej procedury 
selekcyjnej;
(b) przeprowadzenie powszechnej 
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procedury selekcyjnej i proponowanie 
przedsiębiorstw, którym można przyznać 
indywidualne prawa użytkowania zgodnie 
z tymi przepisami;
(c) przekazanie Komisji sprawozdania, z 
wyszczególnieniem otrzymanych 
wniosków wraz z ich oceną, w którym 
wskazywane są przedsiębiorstwa 
kwalifikujące się do indywidualnych praw 
użytkowania oraz uzasadnienie tego 
wyboru przez odwołanie się do kryteriów 
określonych w odpowiednich środkach 
wykonawczych.

Uzasadnienie

Prawami użytkowania częstotliwości radiowych i numerów skutecznie zarządzają już Zespół 
ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG), Komitet ds. Widma Radiowego (RSC) oraz Komitet 
ds. Łączności (CoCom).

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji Urząd przekazuje 
Komisji swoją opinię w sprawie wycofania 
praw użytkowania przyznanych zgodnie z 
powszechnymi procedurami selekcyjnymi 
przewidzianymi w art. 6b dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach).

Na wniosek Komisji lub RSPG Sieć
przekazuje Komisji i RSPG swoją opinię 
w sprawie wycofania praw użytkowania 
przyznanych zgodnie z powszechnymi 
procedurami selekcyjnymi przewidzianymi 
w art. 6b dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach).

Uzasadnienie

Urząd powinien pełnić rolę koordynacyjną w odniesieniu do zarządzania widmem, 
współpracując zarówno z Komisją, jak i z Zespołem ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG).

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
zajmowałby się bezpieczeństwem sieci i 

informacji;
Oprócz zadań, o których mowa w art. 4 
ust. 3 lit. b) oraz art. 19 ust. 4 i ust. 5, 
Urząd przyczynia się do rozwoju kultury 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w 
szczególności przez: 
(a) ułatwianie współpracy Komisji z 
państwami członkowskimi w zakresie 
rozwoju wspólnych metod zapobiegania 
problemom dotyczącym bezpieczeństwa 
sieci i informacji, a także ich 
likwidowania i reagowania na nie;
(b) doradzanie Komisji w zakresie badań 
dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
informacji oraz skutecznego stosowania 
technologii zapobiegających powstawaniu 
ryzyka oraz wspieranie działań z zakresu 
oceny ryzyka, interoperacyjnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania 
ryzykiem oraz badań poświęconych 
rozwiązaniom z zakresu zarządzania 
środkami prewencyjnymi, stosowanym w 
organizacjach sektora publicznego i 
prywatnego; oraz
(c) uczestniczenie w wysiłkach Wspólnoty 
zmierzających do współpracy z krajami 
trzecimi i, w stosownych przypadkach, z 
organizacjami międzynarodowymi, w celu 
wspierania wspólnego, globalnego 
podejścia do kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

Poprawka 39
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Pobieranie opłat za przyznanie praw do 
użytkowania częstotliwości radiowych i 

numerów oraz opłat administracyjnych w 
ramach powszechnej procedury 

selekcyjnej oraz rozdzielanie uzyskanych z 
nich funduszy

1. W przypadku, kiedy zgodnie z art. 6b 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach) nałożone zostaną opłaty za
przyznanie praw do użytkowania 
częstotliwości radiowych i numerów w 
ramach powszechnej procedury 
selekcyjnej, Urząd odpowiada za ich 
pobieranie i rozdzielenie uzyskanych z 
nich funduszy.
Po otrzymaniu przez Urząd opłat za 
użytkowanie, są one rozdzielane na 
stosowne państwa członkowskie i Urząd w 
terminie i w stosunku, które zostaną 
określone przez Komisję na mocy art. 6b 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach).
Jeżeli Komisja nie ustali terminu i 
stosunku, opłaty za użytkowanie są 
rozdzielane na podstawie liczby 
mieszkańców każdego z państw 
członkowskich, które przyznają prawa 
użytkowania, w ostatnim zakończonym 
roku przed rozpoczęciem procedury 
selekcyjnej.
2. Urząd odpowiada za pobieranie opłat 
administracyjnych, które są nakładane na 
wybrane przedsiębiorstwa w następstwie 
powszechnej procedury selekcyjnej 
dotyczącej praw użytkowania 
częstotliwości lub numerów, i które służą 
pokryciu kosztów administracyjnych 
ponoszonych przez krajowe organy 
regulacyjne przy monitorowaniu 
zgodności z powszechnymi warunkami, 
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oraz za rozdzielanie uzyskanych z nich 
funduszy.
Opłaty administracyjne, o których mowa 
w akapicie pierwszym, są rozdzielane po 
ich otrzymaniu przez Urząd na stosowne 
krajowe organy regulacyjne zgodnie z 
wartościami przedstawionymi przez 
krajowe organy regulacyjne.

Uzasadnienie

Sprawami związanymi z widmem radiowym już obecnie skutecznie zajmuje się Zespół 
ds. Polityki Widma Radiowego (RSPG).

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając politykę Wspólnoty w 
dziedzinie łączności elektronicznej Urząd
działa na rzecz wymiany informacji, 
zarówno pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, jak również 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
krajowymi organami regulacyjnymi i 
Komisją, dotyczących sytuacji i rozwoju 
działalności regulacyjnej w zakresie sieci i 
usług łączności elektronicznej, w tym 
bezpieczeństwa sieci i informacji.

1. Uwzględniając politykę Wspólnoty w 
dziedzinie łączności elektronicznej Sieć
działa na rzecz wymiany informacji, 
zarówno pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, jak również 
pomiędzy Parlamentem Europejskim i
państwami członkowskimi, krajowymi 
organami regulacyjnymi i Komisją, 
dotyczących sytuacji i rozwoju działalności 
regulacyjnej w zakresie sieci i usług 
łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku Komisji określono, że Urząd ma być „odpowiedzialny przed 
Parlamentem Europejskim”. Należy zatem zapewnić ściślejszy związek między Parlamentem 
a Urzędem. Urząd nie powinien mieć uprawnień w zakresie bezpieczeństwa, z których już 
obecnie skutecznie korzysta Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA).

Poprawka 41
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd gromadzi stosowne informacje, w 
szczególności zgodnie z art. 13a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej), w celu 
analizy istniejących i powstających 
zagrożeń. Do zadań Urzędu należy w 
szczególności analiza na poziomie 
europejskim zagrożeń, które mogą mieć 
wpływ na elastyczność i dostępność sieci 
łączności elektronicznej oraz na 
autentyczność, integralność i poufność 
informacji dostępnych i przesyłanych za 
ich pośrednictwem, oraz przekazywanie 
wyników analizy państwom członkowskim 
i Komisji.

skreślony

Uzasadnienie

Sprawami bezpieczeństwa już obecnie skutecznie zajmuje się Europejska Agencja 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Urząd przyczynia się do wzrostu 
świadomości wszystkich użytkowników i 
do zapewnienia im dostępności 
obiektywnych i obszernych informacji w 
rozsądnym terminie, w tym informacji na 
temat bezpieczeństwa sieci i informacji, 
między innymi poprzez wspieranie 
wymiany najlepszych praktyk, w tym 
metod ostrzegania użytkowników, oraz 
poszukiwanie synergii między 
inicjatywami w sektorze publicznym i 
prywatnym.

skreślony
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Uzasadnienie

Sprawami bezpieczeństwa już obecnie skutecznie zajmuje się Europejska Agencja 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd odpowiada za zarządzanie i 
upublicznianie bazy danych dotyczących 
wysokości opłat za usługi łączności 
głosowej i transmisji danych pobieranych 
od użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu w obrębie Wspólnoty, 
w tym, w odpowiednich przypadkach, 
szczególnych kosztów związanych z 
realizacją i odbiorem połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty. Urząd monitoruje 
zmiany wysokości tych opłat i publikuje 
roczne sprawozdanie na ten temat.

skreślony

Uzasadnienie

Ingerencja w roaming w telefonii komórkowej i roaming przesyłu danych w założeniu miała 
być jedynie środkiem korygującym rynek, o tymczasowym charakterze. Obecnie prowadzone 
działania monitoringowe podlegają kompetencji Komisji i można zwrócić się o ich podjęcie, 
jednak nie powinny one być ujęte w rozporządzeniu.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji Urząd może podjąć 
realizację określonych dodatkowych zadań.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
lub Komisji Sieć może podjąć realizację 
określonych dodatkowych zadań we 
wszelkich sprawach związanych 
z łącznością elektroniczną.
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Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku Komisji określono, że Urząd ma być „odpowiedzialny przed 
Parlamentem Europejskim”. Należy zatem zapewnić ściślejszy związek między Parlamentem 
a Urzędem. 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy Urzędu Organizacja Sieci
W skład Urzędu wchodzi: Sieć powołuje dyrektora, tworzy 

sekretariat, sporządza budżet i określa 
swoją siedzibę.

(a) Rada Administracyjna;
(b) Rada Organów Regulacyjnych;
(c) Dyrektor;
(d) Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci;
(e) Stała Grupa Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron;
(f) Komisja Odwoławcza.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Rada administracyjna

1. Rada administracyjna składa się z 
dwunastu członków. Sześciu członków 
rady powołuje Komisja, sześciu powołuje 
Rada. Rada Administracyjna winna być 
powołana w taki sposób, aby 
zagwarantować najwyższy standard 
kompetencji i niezależności oraz szeroki 
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zakres odpowiedniej wiedzy eksperckiej. 
Kadencja członka rady Administracyjnej 
wynosi pięć lat i jest odnawialna jeden 
raz.
2. Rada administracyjna powołuje spośród 
swoich członków przewodniczącego 
i zastępcę przewodniczącego. Jeżeli 
przewodniczący nie może pełnić swoich 
obowiązków, zastępuje go automatycznie 
zastępca przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. W każdym wypadku 
kadencja przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak z 
chwilą, gdy przestaną być członkami rady 
administracyjnej.
3. Posiedzenia rady administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli Rada 
Administracyjna nie postanowi inaczej, 
Dyrektor Urzędu bierze udział w 
obradach. Rada administracyjna zbiera 
się co najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji 
lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może być istotna. 
Członkowie rady administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Obsługę 
sekretariatu na rzecz Rady 
Administracyjnej zapewnia Urząd.
4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.
5. Każdy członek ma jeden głos. 
Regulamin wewnętrzny określa bardziej 
szczegółowo procedurę głosowania, 
w szczególności warunki, na jakich jeden 
z członków może działać w imieniu innego 
członka, a także, w odpowiednich 
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przypadkach, zasady dotyczące kworum.

Uzasadnienie

Rada Administracyjna może zagrażać niezależności organów regulacyjnych, jest zbędnym 
elementem biurokratycznym i należy ją wyeliminować.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Zadania Rady Administracyjnej

1. Rada administracyjna powołuje 
dyrektora zgodnie z art. 29 ust. 2, po 
konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.
2. Rada Administracyjna powołuje 
Głównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa 
Sieci zgodnie z art. 31 ust. 2, po 
konsultacji z Dyrektorem.
3. Rada Administracyjna powołuje 
członków Rady Organów Regulacyjnych 
zgodnie z art. 27 ust. 1.
4. Rada Administracyjna powołuje 
członków Komisji Odwoławczej zgodnie z 
art. 33 ust. 1.
5. Do dnia 30 września każdego roku 
Rada Administracyjna, zgodnie z art. 28 
ust. 3, po skonsultowaniu się z Komisją i 
po zatwierdzeniu przez Radę Organów 
Regulacyjnych przyjmuje program prac 
Urzędu na nadchodzący rok, po czym 
przekazuje go Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji. 
Program prac jest przyjmowany bez 
naruszenia rocznej procedury budżetowej.
6. Rada Administracyjna wykonuje swoje 
uprawnienia budżetowe zgodnie z art. 36 
do 38.
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7. Po otrzymaniu zgody Komisji, Rada 
Administracyjna decyduje o ewentualnym 
przyjęciu zapisów, darowizn lub dotacji 
z innych źródeł wspólnotowych.
8. Rada Administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad Dyrektorem i Głównym 
Urzędnikiem ds. Bezpieczeństwa Sieci.
9. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Rada 
Administracyjna opracowuje na piśmie 
politykę personalną Urzędu na mocy art. 
49 ust. 2.
10. Rada Administracyjna przyjmuje 
szczególne przepisy dotyczące prawa 
dostępu do dokumentów Urzędu, zgodnie 
z art. 47.
11. Rada Administracyjna przyjmuje 
roczne sprawozdanie z działalności 
Urzędu i przesyła je, najpóźniej do dnia 15 
czerwca, do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Trybunału Obrachunkowego. Jak 
określono w art. 28 ust. 4, sprawozdanie 
to powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez Radę Organów 
Regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Urzędu w danym roku.
12. Rada Administracyjna uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.
13. Rada Administracyjna przekazuje 
Komisji opinię w sprawie opłat 
administracyjnych, które Urząd może 
nakładać na przedsiębiorstwa w ramach 
wykonywania swoich zadań, o których 
mowa w art. 16.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
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Rada Organów Regulacyjnych
1. W skład Rady Organów Regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel z każdego 
państwa członkowskiego, będący szefem 
niezależnego krajowego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
praktyczne zastosowanie ram 
regulacyjnych w państwie członkowskim, 
Dyrektor oraz jeden przedstawiciel 
Komisji, któremu nie przysługuje prawo 
głosu. Krajowe organy regulacyjne 
nominują po jednym zastępcy na każde 
państwo członkowskie.
2. Dyrektor jest równocześnie 
przewodniczącym Rady Organów 
Regulacyjnych.
3. Rada Organów Regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja zastępcy przewodniczącego trwa 
dwa i pół roku i jest odnawialna. 
Kadencja zastępcy przewodniczącego 
wygasa jednak zawsze z chwilą, gdy 
przestanie być członkiem Rady Organów
Regulacyjnych.
4. Rada Organów Regulacyjnych stanowi 
zwykłą większością głosów swoich 
członków. Każdy członek lub jego zastępca 
oprócz Dyrektora i przedstawiciela 
Komisji dysponuje jednym głosem.
5. Rada Organów Regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny.
6. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań rada organów regulacyjnych działa 
niezależnie i nie zabiega o instrukcje 
żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego lub prywatnego 
zainteresowanego podmiotu ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.
7. Obsługę sekretariatu na rzecz Rady 
Organów Regulacyjnych zapewnia Urząd.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Zadania Rady Organów Regulacyjnych

1. Rada Organów Regulacyjnych 
przedkłada Dyrektorowi swoją opinię w 
zakresie wynikającym z jej kompetencji 
przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, 
o których mowa w art. 4 do 23. Ponadto 
Rada Organów Regulacyjnych udziela 
Dyrektorowi wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań Dyrektora.
2. Rada organów regulacyjnych 
przekazuje opinię o kandydacie, który ma 
zostać powołany na stanowisko dyrektora 
zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 29 ust. 2. 
Rada podejmuje decyzję większością 
trzech czwartych głosów swoich członków. 
Dyrektor nie bierze udziału w 
przygotowaniu takich opinii ani w 
głosowaniu nad nimi.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 5 i art. 30 ust. 4 
oraz w zgodzie z projektem budżetu 
uchwalonym zgodnie z art. 37, Rada 
Organów Regulacyjnych zatwierdza 
program prac Urzędu na nadchodzący 
rok.
4. Rada Organów Regulacyjnych 
zatwierdza odrębny rozdział sprawozdania 
rocznego poświęcony działalności 
regulacyjnej przewidziany w art. 26 ust. 
11 i art. 30 ust. 9.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Dyrektor

1. Urzędem zarządza Dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, Rady 
Administracyjnej i Rady Organów 
Regulacyjnych, Dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani nie przyjmuje takich 
instrukcji.
2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną po konsultacji z Radą 
Organów Regulacyjnych na podstawie 
osiągnięć, umiejętności i doświadczenia 
istotnych w dziedzinie sieci i usług 
łączności elektronicznej, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
radę administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania członków tej komisji.
3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. W 
okresie dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ocenie tej 
Komisja bierze pod uwagę w 
szczególności: 
(a) wykonywania obowiązków przez 
Dyrektora;
(b) zadania i potrzeby Urzędu na następne 
lata.
4. Po konsultacji z Radą Organów 
Regulacyjnych Rada Administracyjna, 
działając na wniosek Komisji oraz 
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uwzględniając sprawozdanie z oceny, 
może jednokrotnie przedłużyć kadencję 
Dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Urzędu.
Rada administracyjna informuje 
Parlament Europejski o zamiarze 
przedłużenia kadencji dyrektora. W 
okresie miesiąca poprzedzającego 
przedłużenie kadencji dyrektor może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania członków tej komisji.
5. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji 
rady administracyjnej, po konsultacji z 
radą organów regulacyjnych. Rada 
administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.
6. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać Dyrektora do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania przez niego 
obowiązków.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Zadania Dyrektora

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
reprezentowanie Urzędu i zarządzanie 
nim.
2. Dyrektor przygotowuje prace Rady 
Administracyjnej. Dyrektor uczestniczy, 
bez prawa głosu, w jej pracach.
3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 4 do 23, za 
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zgodą Rady Organów Regulacyjnych.
4. Każdego roku Dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Urzędu 
na nadchodzący rok i przedkłada go 
Radzie Organów Regulacyjnych i Komisji 
do dnia 30 czerwca roku bieżącego.
Do dnia 1 września Dyrektor przedstawia 
program prac do zatwierdzenia przez Radę 
Administracyjną.
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
realizację rocznego programu prac 
Urzędu według wskazań Rady Organów 
Regulacyjnych i Głównego Urzędnika ds. 
Bezpieczeństwa Sieci stosownie do 
właściwości oraz pod kontrolą 
administracyjną Rady Administracyjnej.
6. Dyrektor podejmuje wszelkie niezbędne 
kroki, w szczególności poprzez 
przyjmowanie wewnętrznych instrukcji 
administracyjnych oraz publikowanie 
komunikatów, w celu zapewnienia 
funkcjonowania Urzędu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.
7. Dyrektor sporządza preliminarz 
przychodów i wydatków Urzędu zgodnie z 
art. 37 i wykonuje budżet Urzędu zgodnie 
z art. 38.
8. Każdego roku Dyrektor przygotowuje 
projekt sprawozdania rocznego, 
dotyczącego działań Urzędu, zawierający 
rozdział poświęcony działalności 
regulacyjnej Urzędu oraz rozdział 
dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.
9. Wobec personelu Urzędu Dyrektor 
wykonuje uprawnienia przewidziane w 
art. 49 ust. 3.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa Sieci
1. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci odpowiada za koordynację zadań 
Urzędu dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Główny Urzędnik ds. 
Bezpieczeństwa Sieci podlega przy 
wykonywania swoich działań Dyrektorowi 
i przedstawia mu sprawozdania ze swojej 
pracy. Urzędnik przygotowuje roczny 
projekt prac w odniesieniu do tych 
działań.
2. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci jest powoływany na okres pięciu lat 
przez Radę Administracyjną, na podstawie 
stosownych osiągnięć, umiejętności i 
doświadczenia w kwestiach 
bezpieczeństwa sieci i informacji, z listy 
przynajmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję.
3. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci może zostać odwołany ze stanowiska 
tylko na podstawie decyzji Rady
Administracyjnej, po konsultacji z 
Dyrektorem. Rada administracyjna 
podejmuje tę decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.
4. Po konsultacji z Dyrektorem Rada 
Administracyjna, działając na wniosek 
Komisji, może jednokrotnie przedłużyć
kadencję Głównego Urzędnika ds. 
Bezpieczeństwa Sieci o okres nie dłuższy 
niż trzy lata, jedynie w przypadkach, gdy 
jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Urzędu.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Stała Grupa Przedstawicieli 

Zainteresowanych Stron
1. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci ustanawia Stałą Grupę 
Przedstawicieli Zainteresowanych Stron, 
składającą się z ekspertów 
reprezentujących zainteresowane strony, 
w szczególności sektor technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
organizacje konsumentów i ekspertów 
akademickich z dziedziny bezpieczeństwa 
sieci i informacji. Urzędnik, w 
porozumieniu z Dyrektorem, określa 
procedury dotyczące w szczególności 
liczby członków, składu, sposobu 
powoływania członków oraz 
funkcjonowania Grupy.
2. Grupie przewodniczy Główny Urzędnik 
ds. Bezpieczeństwa Sieci. Kadencja 
członków Grupy wynosi dwa i pół roku. 
Członkowie Grupy nie mogą 
równocześnie pełnić funkcji w Radzie 
Administracyjnej ani Radzie Organów 
Regulacyjnych.
3. Przedstawiciele Komisji mogą 
uczestniczyć w obradach oraz w pracach 
Grupy.
4. Grupa może doradzać Głównemu 
Urzędnikowi ds. Bezpieczeństwa Sieci 
podczas wykonywania przez niego zadań 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w 
przygotowywaniu wniosku dotyczącego 
stosownych części programu prac Urzędu, 
a także w zapewnianiu kontaktu z 
zainteresowanymi stronami w zakresie 
wszystkich kwestii związanych z 
programem prac.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Komisja Odwoławcza

1. Komisja Odwoławcza składa się 
z sześciu członków i sześciu zastępców 
członków wybranych spośród obecnego 
lub byłego personelu wyższego szczebla 
krajowych organów regulacyjnych, 
organów ochrony konkurencji lub innych 
instytucji krajowych lub wspólnotowych,
posiadających odpowiednie doświadczenie 
w sektorze łączności elektronicznej. 
Komisja odwoławcza wyznacza 
przewodniczącego.
2. Członkowie komisji odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez radę 
administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z radą organów 
regulacyjnych.
3. Kadencja członków komisji 
odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie Komisji 
Odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny. Nie są oni związani żadnymi 
instrukcjami. Nie mogą oni pełnić 
żadnych innych funkcji w Urzędzie, w 
Radzie Administracyjnej ani w Radzie 
Organów Regulacyjnych. Członka 
Komisji Odwoławczej nie można odwołać 
ze stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a Rada 
Administracyjna, po uzyskaniu opinii 
Rady Organów Regulacyjnych, podejmie 
decyzję o jego odwołaniu.
4. Członkowie Komisji Odwoławczej nie 
mogą brać udziału w postępowaniu 
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odwoławczym, jeżeli mają w nim interes 
osobisty lub jeśli wcześniej działali jako 
przedstawiciele jednej ze stron 
postępowania albo jeśli uczestniczyli 
w podejmowaniu decyzji stanowiącej 
przedmiot postępowania odwoławczego.
Jeżeli członek Komisji Odwoławczej 
uważa, że inny członek nie powinien brać 
udziału w postępowaniu odwoławczym 
z przyczyn wymienionych w akapicie 
pierwszym bądź z innego powodu, 
powiadamia o tym Komisję Odwoławczą. 
Strona postępowania odwoławczego może 
wystąpić o wyłączenie członka Komisji 
Odwoławczej z powodów wymienionych w 
akapicie pierwszym oraz w przypadku 
podejrzenia o stronniczość. wniosek 
o wyłączenie nie jest także dopuszczalny, 
jeżeli strona postępowania odwoławczego 
dokonała jakiejkolwiek czynności 
procesowej, mimo że wiedziała o 
okolicznościach dających podstawę do 
wniosku o wyłączenie.
5. Komisja Odwoławcza decyduje 
o działaniu, które należy podjąć w 
przypadkach określonych w ust. 4, bez 
udziału zainteresowanego członka. Przy 
podejmowaniu tej decyzji 
zainteresowanego członka zastępuje w 
Komisji Odwoławczej jego zastępca, chyba 
że zastępcy dotyczy taka sama sytuacja. 
W takim przypadku przewodniczący 
wyznacza osobę zastępującą spośród 
innych zastępców.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Odwołania

1. Komisja Odwoławcza odpowiada za 
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podejmowanie decyzji w sprawie odwołań 
od decyzji lub środków wprowadzonych 
przez Urząd w zakresie określonym w art. 
8 ust. 1.
2. Decyzje komisji odwoławczej zapadają 
kwalifikowaną większością głosów co 
najmniej czterech z sześciu jej członków. 
Komisja odwoławcza jest zwoływana w 
razie potrzeby.
3. Odwołanie wniesione na mocy ust. 1 
nie ma skutku zawieszającego. Komisja 
odwoławcza może jednak zawiesić 
wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli 
uzna, że wymagają tego okoliczności.
4. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, jest 
składane do Urzędu w formie pisemnej w 
terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia przedsiębiorstwa, którego 
ta sprawa dotyczy, o decyzji lub środku 
odnoszącym się do danego 
przedsiębiorstwa lub, w razie braku 
takiego powiadomienia, w terminie dwóch 
miesięcy od opublikowania informacji o 
decyzji lub środku. Komisja odwoławcza 
podejmuje decyzję w sprawie odwołania 
w terminie dwóch miesięcy od jego 
wniesienia.
5. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, 
komisja odwoławcza bada, czy jest ono 
uzasadnione. Tak często jak wymaga tego 
postępowanie odwoławcze, Komisja 
odwoławcza wzywa strony postępowania 
odwoławczego do wnoszenia w 
przewidzianym terminie uwag do 
powiadomień, które do nich skierowała, 
lub do informacji udzielonych przez 
pozostałe strony postępowania 
odwoławczego. Strony postępowania 
odwoławczego są uprawnione do ustnego 
zgłaszania swoich uwag.
6. Komisja Odwoławcza może, zgodnie z 
przepisami niniejszego artykułu, 
wykonywać wszelkie uprawnienia, które 
wchodzą w zakres kompetencji Urzędu,lub 
przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
właściwemu organowi Urzędu. Ten 
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ostatni związany jest decyzją Komisji 
Odwoławczej.
7. Komisja Odwoławcza uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
Skargi do Sądu Pierwszej Instancji i 

Trybunału Sprawiedliwości
1. Na decyzję podjętą przez Komisję 
Odwoławczą lub – w przypadku, gdy nie 
przysługuje prawo do odwołania – przez 
Urząd, może zostać wniesiona skarga do 
Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału 
Sprawiedliwości zgodnie z art. 230 
Traktatu.
2. W przypadku, gdy Urząd uchyla się od 
podjęcia decyzji, może zostać wniesiona 
skarga o zaniechanie działania do Sądu 
Pierwszej Instancji lub Trybunału 
Sprawiedliwości zgodnie z art. 232 
Traktatu.
3. Urząd zobowiązany jest do podjęcia 
niezbędnych środków w celu wykonania 
orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litery a do e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) opłaty za usługi świadczone przez 
Urząd;

(a) jedna trzecia rocznej kwoty 
finansowania płatna jest bezpośrednio 
w formie dotacji wspólnotowej w ramach 
odpowiedniej pozycji budżetu Wspólnot 



PE404.779v02-00 44/53 AD\725955PL.doc

PL

Europejskich przewidzianej przez władzę 
budżetową, zgodnie z pkt 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 
2006 r.;

(b) część opłat za przyznanie prawa do 
użytkowania, wnoszonych przez 
wnioskodawców zgodnie z art. 17;

(b) dwie trzecie rocznego dochodu stanowi
bezpośredni wkład krajowych organów 
regulacyjnych. Państwa członkowskie 
mają obowiązek dopilnować, aby krajowe 
organy regulacyjne wyposażone były 
w wystarczające środki finansowe i zasoby 
ludzkie, aby zrealizować zadania 
przewidziane dla nich przez BERT i
umożliwić właściwe finansowanie BERT. 
Państwa członkowskie powinny określić 
linię budżetową, z której od tej chwili 
muszą korzystać krajowe organy 
regulacyjne w celu zapewnienia środków 
dla BERT z ich rocznych budżetów. 
Budżety te są podawane do wiadomości 
ogólnej.

(c) dotację wspólnotową zapisaną w 
budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich 
(sekcja „Komisja”);
(d) ewentualne zapisy, darowizny lub 
dotacje, o których mowa w art. 26 ust. 7.
(e) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw 
członkowskich.

Uzasadnienie

Urząd nie powinien być upoważniony do pobierania opłat. Celem zapewnienia jego 
rzeczywistej niezależności od Komisji, Urząd powinien być finansowany głównie przez 
państwa członkowskie.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki Urzędu pokrywają koszty 
personelu, koszty administracyjne, koszty 

2. Wydatki Sieci pokrywają koszty 
personelu, koszty administracyjne, koszty 
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infrastruktury oraz koszty operacyjne. infrastruktury oraz koszty operacyjne, 
w tym koszty związane z utworzeniem 
niezależnego sekretariatu.

Uzasadnienie

Urząd powinien posiadać sekretariat spełniający za całość potrzeb administracyjnych 
związanych z jego funkcjonowaniem.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada Administracyjna przedkłada 
opinię w sprawie ostatecznych 
sprawozdań finansowych Urzędu.

skreślony

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy finansowe stosujące się do 
Urzędu są ustalane przez Radę 
Administracyjną po konsultacji z Komisją. 
Przepisy te mogą odbiegać od 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 
2343/2002, jeżeli wymagają tego 
szczególne potrzeby operacyjne Urzędu i 
jedynie za uprzednią zgodą Komisji.

Przepisy finansowe stosujące się do Sieci
są ustalane przez Sieć po konsultacji z 
Komisją. Przepisy te mogą odbiegać od 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 
2343/2002, jeżeli wymagają tego 
szczególne potrzeby operacyjne Sieci i 
jedynie za uprzednią zgodą Komisji.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreślony
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Środki zwalczania  nadużyć finansowych
1. W celu zwalczania nadużyć 
finansowych, korupcji i innych 
nielegalnych działań stosuje się bez 
żadnych ograniczeń przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF).
2. Urząd przystępuje do Porozumienia 
Międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 
1999 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą Unii Europejskiej i 
Komisją Wspólnot Europejskich 
dotyczącego wewnętrznych dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) oraz bezzwłocznie przyjmuje 
właściwe przepisy mające zastosowanie do 
wszystkich pracowników Urzędu.
3. Decyzje dotyczące finansowania oraz 
wynikające z nich umowy oraz 
instrumenty wykonawcze muszą wyraźnie 
stwierdzać, że Trybunał Obrachunkowy i 
OLAF mogą w razie potrzeby 
przeprowadzać na miejscu kontrole wśród 
beneficjentów środków finansowych 
wydatkowanych przez Urząd oraz 
pracowników odpowiedzialnych za 
przydzielenie tych środków.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Organów Regulacyjnych, 
działając na wniosek Dyrektora, może 
upoważnić zainteresowane strony do 
uczestniczenia w niektórych pracach 
Urzędu w charakterze obserwatora.

skreślony
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje podejmowane przez Urząd na 
mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 mogą stanowić przedmiot 
skarg wnoszonych do Rzecznika Praw 
Obywatelskich lub postępowania przed 
Trybunałem Sprawiedliwości, na 
warunkach określonych odpowiednio w 
art. 195 i 230 Traktatu.

skreślony

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48 skreślony
Status prawny

1. Urząd jest organem Wspólnoty i 
posiada osobowość prawną.
2. W każdym państwie członkowskim 
Urząd posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Urząd może w szczególności 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i 
nieruchomy oraz być stroną w 
postępowaniach sądowych.
3. Urząd reprezentuje jego Dyrektor.
4. Siedziba Urzędu znajduje się w […]. Do 
czasu przygotowania jej własnych lokali, 
Agencja będzie mieścić się w lokalach 
Komisji.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Pracownicy

1. Do pracowników Urzędu, w tym do 
dyrektora i głównego urzędnika ds. 
bezpieczeństwa sieci, mają zastosowanie: 
regulamin pracowniczy urzędników 
Wspólnot Europejskich, warunki 
zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich oraz zasady 
przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich w celu stosowania 
tego regulaminu pracowniczego i 
warunków zatrudnienia.
2. Rada administracyjna w porozumieniu 
z Komisją przyjmuje niezbędne przepisy 
wykonawcze, zgodnie z przepisami art. 
110 regulaminu pracowniczego 
urzędników Wspólnot Europejskich.
3. Wobec swoich pracowników Urząd 
korzysta z uprawnień przyznanych 
organowi mianującemu na mocy 
regulaminu pracowniczego urzędników 
Wspólnot Europejskich oraz organowi 
upoważnionemu do zawierania umów na 
mocy warunków zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich.
4. Rada Administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające 
zatrudnianie przez Urząd oddelegowanych 
ekspertów krajowych z państw 
członkowskich.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 skreślony
Przywileje i immunitety

Do Urzędu i jego pracowników ma 
zastosowanie protokół w sprawie 
przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 skreślony
Odpowiedzialność Urzędu

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej Urząd, zgodnie z ogólnymi 
zasadami wspólnymi dla prawa wszystkich 
państw członkowskich, naprawia wszelkie 
szkody wyrządzone przez Urząd lub jego 
pracowników podczas wykonywania 
obowiązków. Trybunał Sprawiedliwości 
jest organem właściwym do orzekania we 
wszelkich sporach dotyczących naprawy 
takich szkód.
2. Osobistą odpowiedzialność finansową 
oraz odpowiedzialność dyscyplinarną 
pracowników Urzędu wobec Urzędu 
regulują odpowiednie przepisy mające 
zastosowanie do pracowników Urzędu.



PE404.779v02-00 50/53 AD\725955PL.doc

PL

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a
Sieć krajowych organów regulacyjnych 
składa Parlamentowi Europejskiemu 
coroczne sprawozdanie z działalności.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu pięciu lat po rozpoczęciu 
działalności Urzędu, a następnie raz na 
pięć lat Komisja publikuje ogólne 
sprawozdanie dotyczące działalności 
Urzędu oraz zastosowania procedur 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Urząd i jego metody 
pracy, w odniesieniu do celu, mandatu i 
zadań Urzędu określonych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz w rocznych 
programach prac Urzędu. Ocena 
uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na 
poziomie krajowym. Sprawozdanie wraz z 
wszelkimi związanymi z nim wnioskami 
jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

W ciągu pięciu lat po rozpoczęciu 
działalności Sieci Komisja publikuje 
ogólne sprawozdanie dotyczące jej 
działalności oraz zastosowania procedur 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Sieć i jej metody pracy, w 
odniesieniu do celu, mandatu i zadań Sieci
określonych w niniejszym rozporządzeniu
oraz w rocznych programach prac Sieci. 
Ocena uwzględnia opinie 
zainteresowanych stron zarówno na 
poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie 
krajowym. Sprawozdanie wraz z wszelkimi 
związanymi z nim wnioskami jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

W przypadku gdy sprawozdanie z oceny 
sporządzone zgodnie z ust. 1 wykazuje, że 
w oparciu o obiektywne uwarunkowania 
dotyczące funkcjonowania rynku 
wewnętrznego niezbędne jest przedłużenie 
okresu działalności Sieci na czas 
określony, Parlament Europejski i Rada, 
działając na mocy art. 251 traktatu WE, 
mogą jednorazowo przedłużyć okres 
działalności Sieci na okres 
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nieprzekraczający 2 lat. 
Sieć zakończy swoją działalność nie 
później niż pięć lat po jej rozpoczęciu, 
chyba że Parlament Europejski i Rada, 
działając na mocy art. 251 traktatu WE, 
przedłużą okres działalności Sieci na czas 
określony w oparciu o obiektywne 
uzasadnienie Komisji.

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi odzwierciedlać przejściowy charakter rozporządzenia 
telekomunikacyjnego ex-ante, które ostatecznie musi ustąpić miejsca ogólnemu prawu 
konkurencji. Wprowadzenie „klauzuli wygaśnięcia” stanowiłoby praktyczny krok w kierunku 
deregulacji oraz sygnał dla rynku zgodny z celami polityki w zakresie promowania inwestycji.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56 skreślony
Przepisy przejściowe

1. Z dniem 14 marca 2011 r. Urząd 
przejmie odpowiedzialność za wszystkie 
działania, uprzednio podejmowane przez 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji, które są objęte 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.
2. Prawa własności do wszelkiego majątku 
ruchomego, posiadane przez Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji w terminie, o którym mowa w 
ust. 1, zostaną przekazane Urzędowi ze 
skutkiem od tej daty.

Uzasadnienie

Sprawami bezpieczeństwa już obecnie skutecznie zajmuje się ENISA; nie powinny one 
podlegać kompetencji Urzędu.
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