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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W celu promowania rozwoju skutecznego, jednolitego rynku telekomunikacyjnego Komisja 
wnosi o ustanowienie nowego niezależnego urzędu, ściśle współpracującego z krajowymi 
organami regulacyjnymi i Komisją. W skład nowego urzędu odpowiedzialnego przed 
Parlamentem Europejskim wejdzie Rada Organów Regulacyjnych, w której zasiądą 
kierownicy krajowych organów regulacyjnych ze wszystkich państw członkowskich UE.

Nowy urząd będzie służyć Komisji specjalistycznym doradztwem, zwiększać spójność w 
stosowaniu przepisów UE, a także stanowić ośrodek wiedzy fachowej w zakresie sieci i usług 
łączności elektronicznej na szczeblu UE. Przejmie on także funkcje Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), co pozwoli przezwyciężyć wiele problemów 
stwierdzonych w funkcjonowaniu ENISA.

W art. 38 ust. 10 wniosku przewiduje się, że absolutorium udziela Parlament Europejski.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej 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
Punkt preambuły 12

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 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.

(12) Z tego względu wymagane jest 
ustanowienie nowego, niezależnego 
wspólnotowego organu, działającego w 
oparciu o rozszerzoną Europejską Grupę 
Regulatorów (ERG) (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 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.
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Uzasadnienie

Nie jest konieczne tworzenie nowej agencji. Zamiast tego należy powołać organ taki, jak 
rozszerzona ERG działająca zgodnie z uregulowaniami wspólnotowymi. Z orzeczenia Wielkiej 
Izby ETS z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 Wielka Brytania przeciwko Parlamentowi 
i Radzie wynika, że art. 95 można wykorzystać jako podstawę do ustanowienia organu 
wspólnotowego. Daje to dostateczne podstawy do przyznania szerszych uprawnień ERG 
poprzez nadanie jej osobowości prawnej, a co za tym idzie, niezależności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Urząd powinien odgrywać rolę 
centrum wiedzy fachowej na poziomie 
europejskim w zakresie zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa sieci 
i informacji, zapewniając informacje 
i doradztwo dla Parlamentu Europejskiego, 
Komisji oraz właściwych organów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie. Bezpieczeństwo i solidność 
sieci łączności i systemów informacyjnych 
ma niezwykle istotne znaczenie dla 
społeczeństwa i stanowi kluczowy element 
ram regulacyjnych UE dotyczących sieci 
i usług łączności elektronicznej.
Zagrożeniem dla płynnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego jest niejednorodne 
stosowanie zapisów dotyczących 
bezpieczeństwa, znajdujących się 
w dyrektywie ramowej i dyrektywach 
szczegółowych. Opinie wyrażane przez 
Urząd w ramach doradztwa technicznego 
na prośbę Komisji i państw członkowskich 
powinny ułatwić jednolite stosowanie tych 
dyrektyw na poziomie krajowym.

(24) ENISA o zwiększonych 
kompetencjach powinna odgrywać rolę 
centrum wiedzy fachowej na poziomie 
europejskim w zakresie zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa sieci 
i informacji, zapewniając informacje 
i doradztwo dla Parlamentu Europejskiego, 
Komisji oraz właściwych organów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie. Bezpieczeństwo i solidność 
sieci łączności i systemów informacyjnych 
ma niezwykle istotne znaczenie dla 
społeczeństwa i stanowi kluczowy element 
ram regulacyjnych UE dotyczących sieci 
i usług łączności elektronicznej.
Zagrożeniem dla płynnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego jest niejednorodne 
stosowanie zapisów dotyczących 
bezpieczeństwa, znajdujących się w 
dyrektywie ramowej i dyrektywach 
szczegółowych. Opinie wyrażane przez 
ENISA o przedłużonym mandacie, 
związaną zarówno z Dyrekcją Generalną 
ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 i Mediów, jak i Dyrekcją Generalną ds. 
Sprawiedliwości, Wolności
 i Bezpieczeństwa w ramach doradztwa 
technicznego na prośbę Komisji i państw 
członkowskich powinny ułatwić jednolite 
stosowanie tych dyrektyw na poziomie 
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krajowym.

Uzasadnienie

Mandat ENISA wygasa w 2009 r. i jeżeli inny organ nie przejmie jej dotychczasowych zadań, 
europejskie bezpieczeństwo sieci i informacji nie będzie monitorowane i nie będą 
podejmowane odpowiednie działania w tym zakresie. Obecnie przeprowadzana jest ponadto 
druga ocena ENISA. Z ostateczną decyzją odnośnie przyszłości ENISA należy zatem poczekać 
do uzyskania wyników tej oceny.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Europejski 
Urząd ds. Łączności Elektronicznej
posiadający zakres obowiązków określony 
w niniejszym rozporządzeniu.

1. Niniejszym ustanawia się poszerzoną 
Europejską Grupę Regulatorów (ERG) 
posiadającą zakres obowiązków określony 
w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Nie jest konieczne tworzenie nowej agencji. Zamiast tego należy powołać organ taki, jak 
rozszerzona ERG działająca zgodnie z uregulowaniami wspólnotowymi. Z orzeczenia Wielkiej 
Izby ETS z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 Wielka Brytania przeciwko Parlamentowi 
i Radzie wynika, że art. 95 można wykorzystać jako podstawę do ustanowienia organu 
wspólnotowego. Daje to dostateczne podstawy do przyznania szerszych uprawnień ERG 
poprzez nadanie jej osobowości prawnej, a co za tym idzie, niezależności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dyrektor sporządza dla Urzędu roczne 
sprawozdanie z działalności wraz z 
poświadczeniem wiarygodności.
Dokumenty te są udostępniane do 
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wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami decyzja o ewentualnym sporządzeniu 
sprawozdania z działalności i poświadczenia wiarygodności należy do poszczególnych 
dyrektorów agencji. Stąd też niektórzy je sporządzają, a niektórzy nie. Ze względu na spójność 
byłoby pożądane, aby czynili to wszyscy dyrektorzy.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Systemy kontroli wewnętrznej

Audytor wewnętrzny Komisji odpowiada 
za audyt systemów kontroli wewnętrznej 
Urzędu.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pozycji audytora wewnętrznego z punktu widzenia odpowiedzialności za 
audyt.

Poprawka 6

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



AD\726863PL.doc 7/8 PE402.727v02-00

PL

Uzasadnienie

Celem harmonizacji terminologii z brzmieniem niedawnych wniosków w sprawie wspólnych 
przedsięwzięć.
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