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1 W skład Rady Organów Regulacyjnych wchodziliby również, jednak bez prawa głosu i w charakterze obserwatorów, delegaci z państw EFTA i 
krajów przystępujących, a także przedstawiciele Komisji.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów popiera utworzenie mniejszej, 
bardziej skutecznej organizacji osadzonej w europejskim systemie prawnym.

Nowa nazwa, Organ Europejskich Regulatorów Telekomunikacji (BERT), wskazywałaby na 
niewielką zmianę w charakterze organizacji i odzwierciedlałaby fakt, iż w skład BERT wchodz
ą przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych (NRA). Nowy podmiot nie posiadałby 
uprawnień urzędu, ale nadal byłby osadzony w europejskim systemie prawnym.

Umocnienie zdecentralizowanego charakteru rozporządzenia
Zmiana brzmienia rozporządzenia służy stworzeniu sytuacji, która nie jest sprzeczna z d
ługofalowym celem, jakim jest zastąpienie rozporządzenia ex-ante prawem dotyczącym 
konkurencji, oraz zagwarantowaniu, aby europejskie uregulowania w zakresie łączności 
elektronicznej opierały się na zdecentralizowanym systemie złożonym z niezależnych 
regulatorów, w którym krajowe organy regulacyjne odgrywają rolę decydującą.

Najwyższym organem decyzyjnym BERT byłaby Rada Organów Regulacyjnych. W skład Rady 
Organów Regulacyjnych wchodzą krajowe organy regulacyjne (NRA)1, a przewodniczy jej 
jeden z członków mianowany przez Radę na jednoroczną kadencję. Rada Organów 
Regulacyjnych podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcji BERT kwalifikowaną (dwie 
trzecie) większością głosów swoich członków. Nie istnieje Rada Administracyjna przewidziana 
we wniosku Komisji.

Lepsze zasady zarządzania gwarantujące skuteczne i terminowe podejmowanie decyzji 
regulacyjnych
Zostałaby utworzona Rada Wykonawcza, składająca się maksymalnie z pięciu członków (tzn. 
przewodniczącego w danym roku, poprzedniego i przyszłego przewodniczącego, działających 
w charakterze zastępców przewodniczącego, oraz dwóch dodatkowych członków, 
mianowanych przez Radę Organów Regulacyjnych). Rada Wykonawcza odpowiada za zarz
ądzanie strategiczne BERT oraz udziela wskazówek i doradza Dyrektorowi Wykonawczemu 
podczas pełnienia przezeń obowiązków.

Dyrektor Wykonawczy odpowiada za zarządzanie codzienną działalnością BERT i stosuje się
do wskazówek Rady Wykonawczej. Dyrektora Wykonawczego mianuje Rada Organów 
Regulacyjnych na trzyletnią kadencję (która może być jednorazowo przedłużona).

Biuro BERT powinno pracować pod kierownictwem Dyrektora Wykonawczego. Sprawami 
regulacyjnymi powinno się w Biurze zajmować 15 ekspertów delegowanych przez krajowe 
organy regulacyjne i 15 urzędników służby cywilnej Wspólnot. Łączna liczba personelu nie 
powinna przekraczać 40 osób. Liczba ta oznacza znaczne zmniejszenie liczby pracowników w 
porównaniu z liczbą personelu proponowaną dla EECMA.

Aby skorzystać z wiedzy fachowej krajowych organów regulacyjnych, BERT powoła grupy 
robocze, odpowiedzialne za kluczowe zagadnienia regulacyjne związane z jego pracą, w 
których to grupach przedstawiciele krajowych organów regulacyjnych będą współpracować z 
przedstawicielami BERT.

Zbiór obowiązków umożliwiający spójne działania regulacyjne
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BERT zajmowałby się pięcioma kluczowymi sprawami:

dbaniem o spójne wdrażanie środków naprawczych w państwach cz
łonkowskich poprzez zwiększoną rolę w procedurze, o której mowa w art. 7;

przyjmowaniem wspólnych stanowisk regulacyjnych, które musiałyby być w jak 
największym stopniu uwzględniane przez krajowe organy regulacyjne;

opiniowaniem dla Komisji analiz rynków ponadpaństwowych;

udzielaniem rad w sprawach dotyczących polityki w dziedzinie częstotliwości, 
stanowiących przedmiot ogólnoeuropejskiego zainteresowania (w tym RSPG 
(Zespołowi ds. Polityki Widma Radiowego)/ RSC (Komitetowi ds. Widma 
Radiowego);

koordynacją i współpracą międzynarodową.

Oprócz tego BERT pełniłby specjalne zadania w zakresie administrowania, rejestracji 
i monitorowania, związane ze sprawami ogólnoeuropejskimi (podobne do przewidzianych dla 
EECMA), w szczególności zadania przyczyniające się do wzrostu świadomości konsumentów, 
w zakresie, w jakim zadania te nie naruszają zasad dotyczących przekazywania uprawnień maj
ących zastosowanie do Komisji, oraz z wyjątkiem zadań dotyczących spraw bezpieczeństwa 
sieci.

Budżet BERT byłby finansowany z budżetu UE. Do zatwierdzania budżetu zostałaby powo
łana Komisja Budżetowa składająca się z przedstawicieli Parlamentu, Rady i Komisji. 
Wykorzystanie środków wspólnotowych podlegałoby zatwierdzeniu i kontroli przez Parlament 
i Radę, a jego wykonanie podlegałoby udzieleniu absolutorium przez Parlament.

Roczny program pracy BERT byłby finalizowany po konsultacjach z Komisją i przedstawiany 
Parlamentowi i Radzie.

Sprawozdanie roczne byłoby przedstawiane Komisji, Parlamentowi i Radzie.

Przewodniczący może zostać wezwany do udziału w przesłuchaniu przed właściwą komisją
Parlamentu i przed Radą, aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wyników rocznej 
pracy BERT.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 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 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(1) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej
(dyrektywa ramowa), dyrektywa 
2002/19/WE Parlamentu Europejskiej i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dost
ępu do sieci łączności elektronicznej i urz
ądzeń towarzyszących oraz wzajemnych po
łączeń (dyrektywa o dostępie), dyrektywa 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
zezwoleń na udostępnienie sieci i usług ł
ączności elektronicznej (dyrektywa o 
zezwoleniach), dyrektywa 2002/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i us
ługami łączności elektronicznej praw u
żytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej) oraz dyrektywa 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (zwane dalej wspólnie 
„dyrektywą ramową i dyrektywami szczegó
łowymi”) mają na celu stworzenie we 
Wspólnocie wewnętrznego rynku łączności 
elektronicznej przy równoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu 
inwestycji, innowacji i ochrony konsumenta 
poprzez zwiększenie konkurencji na rynku.

(1) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa), 
dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu 
Europejskiej i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie dostępu do sieci łączności 
elektronicznej i urządzeń towarzyszących 
oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o 
dostępie), dyrektywa 2002/20/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udost
ępnienie sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach), 
dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie usługi powszechnej i zwi
ązanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników
(dyrektywa o usłudze powszechnej) oraz 
dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. w sprawie przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (zwane dalej wspólnie 
„dyrektywą ramową i dyrektywami szczegó
łowymi”), a także stanowiska przyjęte 
przez organy UE, jak również rezolucja 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zaufania konsumentów do środowiska 
cyfrowego1, mają na celu stworzenie we 
Wspólnocie wewnętrznego rynku łączności 
elektronicznej przy równoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu 
inwestycji, innowacji i ochrony konsumenta 
poprzez zwiększenie konkurencji na rynku.

___________
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0287.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Światowe usługi telekomunikacyjne 
to szczególny przypadek, w którym niezb
ędne może być ujednolicenie warunków 
udzielania zezwoleń. Powszechnie uznaje 
się, że usługi te, obejmujące zarządzanie 
danymi handlowymi i usługami g
łosowymi dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych z siedzibami w różnych 
krajach, a często nawet na różnych 
kontynentach, są z natury transgraniczne, 
a w Europie – ogólnoeuropejskie. Urząd 
powinien opracować wspólne podejście 
regulacyjne, aby wszystkie części Europy 
mogły czerpać korzyści gospodarcze ze 
zintegrowanych, nieprzerwanych usług.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Urząd będzie w szczególności 
dokonywać oceny potrzeby istnienia 
jednolitej procedury selekcyjnej dotyczącej 
prawa użytkowania, ze 
zharmonizowanymi warunkami na 
poziomie Wspólnoty, doradzać Komisji w 
sprawie warunków i kryteriów, które nale
ży przyjąć w ramach takiej procedury 
selekcyjnej, oraz przyjmować i oceniać
wniosku od przedsiębiorstw ubiegających 
się o takie prawa użytkowania. Urząd 
powinien również w stosownych 
przypadkach doradzać Komisji w zakresie 
wycofania takich praw.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Urząd powinien odgrywać rolę
centrum wiedzy fachowej na poziomie 
europejskim w zakresie zagadnień dotycz
ących 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 dotycz
ących bezpieczeństwa, znajdujących się w 
dyrektywie ramowej i dyrektywach szczegó
łowych. Opinie wyrażane przez Urząd w 
ramach doradztwa technicznego na prośb
ę Komisji i państw członkowskich 
powinny ułatwić jednolite stosowanie tych 
dyrektyw na poziomie krajowym.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(25) Na dostawców usług łączności 
elektronicznej mogą być nakładane opłaty 
administracyjne za zarządzanie systemem 
zezwoleń i za udzielanie praw u
żytkowania. Oprócz opłat 
administracyjnych mogą być również
pobierane opłaty za wykorzystanie cz
ęstotliwości i numerów. Celem redukcji
obciążeń administracyjnych przedsi
ębiorstw, w przypadku wspólnej procedury 
selekcyjnej Urząd powinien pobierać op
łaty administracyjne oraz opłaty za u
żytkowanie i rozdzielać uzyskane w ten 
sposób środki między państwa cz
łonkowskie.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Urząd powinien przyczyniać się do 
rozwoju najlepszych praktyk regulacyjnych 
i jednolitego zastosowania regulacji w 
sektorze łączności elektronicznej przez u
łatwianie wymiany informacji pomiędzy 
organami krajowymi i publiczne udost
ępnianie odpowiednich informacji w przyst
ępnej formie. Urząd powinien mieć mo
żliwość odnoszenia się do spraw 
ekonomicznych i technicznych oraz dostępu 
do najbardziej aktualnych informacji, tak 
aby miał szansę sprostać wyzwaniom 
ekonomicznym i technicznym wynikającym 
z rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
na przykład w dziedzinach takich jak 
bezpieczeństwo sieci i informacji oraz urz
ądzeń do identyfikacji radiowej.

(27) Urząd powinien przyczyniać się do 
rozwoju najlepszych praktyk regulacyjnych 
i jednolitego zastosowania regulacji w 
sektorze łączności elektronicznej przez u
łatwianie wymiany informacji pomiędzy 
organami krajowymi i publiczne udost
ępnianie odpowiednich informacji w przyst
ępnej formie. Urząd powinien mieć mo
żliwość odnoszenia się do spraw 
ekonomicznych i technicznych oraz dostępu 
do najbardziej aktualnych informacji, tak 
aby miał szansę sprostać wyzwaniom 
ekonomicznym i technicznym wynikającym 
z rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Uzasadnienie

Adlib Express Watermark



AD\729497PL.doc 9/68 PE404.762v02-00

PL

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby móc wykonywać zadania okre
ślone w niniejszym rozporządzeniu oraz 
aby lepiej rozumieć wyzwania w dziedzinie 
łączności elektronicznej, w tym istniejące i 
powstające zagrożenia, Urząd powinien 
mieć możliwość analizy istniejących lub 
przyszłych wydarzeń. W tym celu Urząd 
może gromadzić stosowne informacje, w 
szczególności dotyczące przypadków 
naruszenia bezpieczeństwa i integralności, 
które miały istotny wpływ na 
funkcjonowanie sieci lub usług, 
przekazywane przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z art. 13a ust. 3 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej), a także za pomocą ankiet.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(36) Konieczne jest, by zapewnić możliwo
ści wykorzystania niezbędnych środków 
odwoławczych stronom, na które mają wp
ływ 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

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Procedury funkcjonowania Urzędu 
powinny więc zapewnić mu dostęp do 
wiedzy fachowej i doświadczenia w 
sektorze łączności elektronicznej, w 
szczególności w obszarach 
skomplikowanych technicznie i podlegaj
ących gwałtownym zmianom, takich jak 
bezpieczeństwo sieci i informacji.

(38) Procedury funkcjonowania Urzędu 
powinny więc zapewnić mu dostęp do 
wiedzy fachowej i doświadczenia w 
sektorze łączności elektronicznej, w 
szczególności w obszarach 
skomplikowanych technicznie i podlegaj
ących gwałtownym zmianom.

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(39) W celu zapewnienia wiedzy fachowej 
i doświadczenia niezbędnych dla 
wykonywania zadań Urzędu związanych z 
bezpieczeństwem sieci i informacji należy 
powołać Głównego Urzędnika ds. 
Bezpieczeństwa Sieci. Należy ustanowić
Stałą Grupę Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron, która będzie pe
łnić rolę doradczą wobec głównego Urz
ędnika ds. Bezpieczeństwa Sieci, 
przyczyniać się do wymiany doświadczeń i 
najlepszych praktyk w tym zakresie i 
prowadzić ciągły dialog z 
przedstawicielami sektora prywatnego, 
organizacjami konsumentów i innymi 
zainteresowanymi stronami.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu zapewnienie zgodności

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Niniejszym ustanawia się Europejski Urz
ąd ds. Łączności Elektronicznej posiadaj
ący zakres obowiązków określony w 
niniejszym rozporządzeniu.

1. Niniejszym ustanawia się Organ 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacji (BERT) („Urząd”)
posiadający zakres obowiązków określony 
w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Urząd powinien otrzymać nową nazwę, która uwzględnia obecność w jego składzie organów
regulacyjnych.

Poprawka 13

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 
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.

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 
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.

Uzasadnienie

Nowa nazwa wskazuje na zmianę podstawowych funkcji. Należy usunąć odniesienia do zadań
związanych z bezpieczeństwem sieci i informacji, ponieważ BERT nie będzie pełnić takich 
funkcji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. Cele i zadania Urzędu pozostają bez 
uszczerbku dla kompetencji państw cz
łonkowskich w odniesieniu do bezpiecze
ństwa sieci i informacji, które nie wchodz
ą w zakres stosowania Traktatu WE, w 
szczególności działań objętych tytułami V i 
VI Traktatu o Unii Europejskiej. W ka
żdym przypadku cele i zadania Urzędu 
pozostają bez uszczerbku dla działań zwi
ązanych z bezpieczeństwem publicznym, 
obroną, działaniami państwa w obszarze 
prawa karnego i bezpieczeństwa państwa, 
w tym dobrobytem gospodarczym państwa, 
o ile kwestie te związane są z bezpiecze
ństwem państwa.

5. Cele i zadania Urzędu pozostają bez 
uszczerbku dla działań związanych z 
bezpieczeństwem publicznym, obroną, dzia
łaniami państwa w obszarze prawa karnego 
i bezpieczeństwa państwa, w tym 
dobrobytem gospodarczym państwa, o ile 
kwestie te związane są z bezpieczeństwem 
państwa.

Uzasadnienie

Także w przypadku tej poprawki nowa nazwa wskazuje na zmianę podstawowych funkcji; nale
ży usunąć odniesienia do zadań związanych z bezpieczeństwem sieci i informacji, ponieważ
BERT nie będzie pełnić takich funkcji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) opracowywanie wspólnych stanowisk, 
wytycznych i najlepszych praktyk w celu 
wprowadzania regulacyjnych środków 
naprawczych na szczeblu krajowym oraz 
monitorowania ich wdrażania w pa
ństwach członkowskich;

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu podkreślenie roli BERT w zwiększaniu spójności środków 
naprawczych poprzez doradzanie krajowym organom regulacyjnym oraz monitorowanie wdra
żania.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) udzielanie rad uczestnikom rynku i 
krajowym organom regulacyjnym w 
sprawach dotyczących regulacji;

(c) udzielanie rad uczestnikom rynku (w 
tym konsumentom i organizacjom 
konsumentów) i krajowym organom 
regulacyjnym w sprawach dotyczących 
regulacji;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wymiana doświadczeń i promowanie 
innowacji w zakresie komunikacji 
elektronicznej;

Uzasadnienie

Istotne jest, by podkreślić rolę BERT we wspieraniu innowacyjności w Europie, ponieważ
innowacyjność również leży w interesie konsumentów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie
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Zadania związane z informowaniem i bezpieczeństwem sieci zostały wycofane, ponieważ
BERT nie zostanie połączony z ENISA. ENISA ma inne priorytety wymagające innej struktury 
organizacyjnej i zarządzania. BERT będzie mógł wypełnić swoje obowiązki, jeżeli zostanie 
utrzymana niezależność NRA. Połączenie BERT z ENISA nieuchronnie doprowadzi do 
ograniczenia niezależności NRA, zamieszania w zakresie priorytetów i wątpliwości, co do jej 
działań. Ponadto NRA nie są zaangażowane w kwestie związane z informacją i bezpiecze
ństwem sieci w państwach członkowskich, co czyni wszelkie jednostki wspólnotowe 
prowadzone przez NRA niezdolnymi do rozwiązania takich kwestii na szczeblu wspólnotowym 
lub co najmniej nieskutecznymi w ich rozwiązywaniu. 

Poprawka 19

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);

skreślony

Uzasadnienie
BERT nie może podejmować decyzji dotyczących numerów z europejskiej przestrzeni 
numeracyjnej, ponieważ takie uprawnienia są zastrzeżone dla Komisji. Ponadto, wobec 
prawdopodobnie niewielkiej liczby takich procedur przekazanie takich zadań agencji nie jest 
uzasadnione ani proporcjonalne.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

BERT udzielałby rad (podobnie jak w każdej innej sprawie, z uwzględnieniem procedur okre
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ślonych w art. 7) Komisji, a także innym właściwym organom, których obowiązki są związane 
z częstotliwościami, aby mogły one skuteczniej takie obowiązki wykonywać. BERT nie przeją
łby obecnych procedur od Komisji (co opisano przy mocy rzeczownika „wspieranie”), 
ponieważ takie procedury są zastrzeżone dla Komisji, a wobec prawdopodobnie niewielkiej 
liczby takich procedur przekazanie takich zadań agencji nie jest uzasadnione ani 
proporcjonalne.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

BERT nie może pobierać opłat za wykorzystanie częstotliwości oraz rozdzielać środków 
uzyskanych w ten sposób, ponieważ BERT nie przejmuje obowiązku przeprowadzania 
procedur udzielania zezwoleń. Również w tym przypadku, wobec prawdopodobnie niewielkiej 
liczby takich procedur przekazanie tego zadania na zewnątrz nie jest uzasadnione ani 
proporcjonalne.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) udzielanie porad i świadczenie 
pomocy podmiotom rynkowym i 
krajowym organom regulacyjnym w 
kwestiach dotyczących piractwa i 
bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Istotne jest, by podkreślić rolę BERT w podnoszeniu bezpieczeństwa danych i we wzmacnianiu 
obowiązków dotyczących przestrzegania praw autorskich i pochodnych.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) świadczenie państwom członkowskim 
i krajowym organom regulacyjnym 
pomocy w sprawach dotyczących 
interoperacyjności systemów 
telekomunikacji wykorzystywanych przez s
łużby ratunkowe, zwłaszcza w czasie powa
żnych sytuacji kryzysowych i klęsk żywio
łowych, a także w sprawie ustanowienia 
systemu komunikacji służącego do 
ostrzegania i alarmowania obywateli, o 
którym mowa w art. 26a dyrektywy 
2002/22/WE.

(Uwaga: Odniesienie do art. 26 a dyrektywy 2002/22/WE odnosi się do możliwego nowego 
artykułu zaproponowanego w poprawce AM 224 do projektu sprawozdania Harbour).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (i c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) opracowanie wspólnego podejścia 
regulacyjnego do usług 
ogólnoeuropejskich, np. światowych usług 
telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia 
spójności między przepisami krajowymi.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Na wniosek Komisji Urząd wydaje opinie 
w sprawie wszelkich zagadnień dotycz
ących łączności elektronicznej.

1. Na wniosek Komisji Urząd wydaje opinie
dla Komisji i krajowych organów 
regulacyjnych w sprawie wszelkich 
zagadnień dotyczących łączności 
elektronicznej. Urząd może także z własnej 
inicjatywy wydawać opinie dla Komisji i 
krajowych organów regulacyjnych w 
sprawie dowolnego zagadnienia dotycz
ącego łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd przyczynia się do jednolitego 
stosowania przepisów dyrektywy ramowej i 
dyrektyw szczegółowych poprzez 
wspieranie Komisji w przygotowywaniu 
zaleceń lub decyzji przyjmowanych przez 
Komisję zgodnie z art. 19 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

2. Urząd przyczynia się do jednolitego 
stosowania przepisów dyrektywy ramowej i 
dyrektyw szczegółowych poprzez 
wspieranie Komisji w przygotowywaniu 
zaleceń lub decyzji, lub technicznych 
środków wykonawczych przyjmowanych 
przez Komisję zgodnie z art. 19 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Urząd 
wspiera w tym względzie także Parlament 
Europejski w odniesieniu do wszelkich 
dochodzeń lub przepisów prawnych leż
ących w zakresie jego funkcji.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 3 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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);

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 28

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);

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 –  ustęp 3 – litera (h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) skuteczne wdrożenie 
interoperacyjnych systemów 
telekomunikacyjnych dla służb 
ratunkowych oraz systemu komunikacji s
łużącego do ostrzegania i alarmowania 
obywateli, o którym mowa w art. 26a 
dyrektywy 2002/22/WE;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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);

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 3 - litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) zgodnie z art. 6a i 6b dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach):

skreślony

(i) harmonizację warunków dotyczących 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów;

(ii) zmianę lub wycofanie praw u
żytkowania, które zostały przyznane w 
sposób skoordynowany lub 
zharmonizowany;
(iii) selekcję przedsiębiorstw, którym mog
ą zostać przyznane prawa użytkowania cz
ęstotliwości lub numerów w odniesieniu 
do usług o potencjalnie transgranicznym 
charakterze.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 - ustęp 3 - litera (p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(pa) udzielanie – w stosownych 
przypadkach – rad RSPG (Zespołowi ds. 
Polityki Widma Radiowego) lub RSC 
(Komitetowi ds. Widma Radiowego), lub 
innym właściwym organom w związku z 
zagadnieniami objętymi zakresem obowi
ązków Urzędu, o te ile zagadnienia oddzia
łują na zarządzanie częstotliwościami bąd
ź też ma ono wpływ na te zagadnienia.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera p) – punkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) ujednolicone warunki udzielania 
zezwoleń na usługi ogólnoeuropejskie, np. 
światowe usługi telekomunikacyjne;

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja w jak największym stopniu 
uwzględnia opinie wydane przez Urząd i 
publicznie wyjaśnia, w jaki sposób zostały 
uwzględnione.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w artykule wyjaśniają, że adresatem opinii wydanych przez BERT będą
jedynie Komisja i NRA (chyba, że inny szczegółowy ustęp niniejszego rozporządzenia stanowi 
inaczej.) Otrzymanie opinii od BERT nie jest opcją, a wymogiem w przypadku, gdy działania 
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Komisji mogą mieć wpływ na rynki krajowe. Prawo podejmowania działań z inicjatywy w
łasnej BERT jest zasadą ogólną (raczej niż ograniczenie go do specyficznych kwestii, jak 
proponowała Komisja w art. 15, który proponujemy skreślić w całości.) Aby uniknąć wątpliwo
ści wprowadza się odniesienie do zadania BERT polegającego na wpieraniu technicznego 
wdrażania środków przyjętych przez Komisję. Dodanie tekstu świadczy o otwartości BERT 
wobec Parlamentu. Skreśla się wszelkie zadania, których BERT nie może realizować, z uwagi 
na ryzyko nieporozumień w zakresie kompetencji (w kwestiach takich jak informowanie i 
bezpieczeństwo sieci)lub, ponieważ nie popieramy władzy Komisji w zakresie, w którym ma 
zostać wydana opinia. Dodane zmiany zapewniają, że Komisja uwzględnia w jak największym 
stopniu opinie dostarczone przez BERT.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł oraz ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konsultacje Urzędu w sprawie definicji i 
analizy rynków krajowych oraz w sprawie 

środków naprawczych

Konsultacje Urzędu w sprawie definicji i 
analizy rynków krajowych

1. Komisja informuje Urząd o swoich dzia
łaniach podjętych na podstawie art. 7 ust. 4
i ust. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

1. Komisja informuje Urząd o swoich dzia
łaniach podjętych na podstawie art. 7 ust. 4 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Urząd przedstawia Komisji opinię w 
sprawie proponowanych środków z tym 
związanych w terminie 4 tygodni od 
uzyskania o nich informacji. Opinia winna 
zawierać szczegółową i obiektywną analizę
proponowanych środków pod kątem tego, 
czy będą one stanowiły przeszkodę do 
stworzenia jednolitego rynku oraz ich 
zgodności z prawem wspólnotowym, w 
szczególności z celami, o których mowa w 
art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). W stosownych przypadkach Urz
ąd proponuje zmiany, które należy 
wprowadzić do proponowanych środków, 
aby zapewnić najskuteczniejszy sposób osi
ągnięcia tych celów przy użyciu 
proponowanych środków.

2. Komisja zwraca się do Urzędu o opinię
w sprawie proponowanych środków z tym 
związanych w terminie 4 tygodni od 
uzyskania o nich informacji. Opinia winna 
zawierać szczegółową i obiektywną analizę
proponowanych środków pod kątem tego, 
czy będą one stanowiły przeszkodę do 
stworzenia jednolitego rynku oraz ich 
zgodności z prawem wspólnotowym, w 
szczególności z celami, o których mowa w 
art. 8 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). W stosownych przypadkach
Komisja zwraca się do Urzędu o 
zaproponowanie zmian, które należy 
wprowadzić do proponowanych środków, 
aby zapewnić najskuteczniejszy sposób osi
ągnięcia tych celów przy użyciu 
proponowanych środków.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 - 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. 2.

3. Komisja może zwrócić się do Urzędu o 
udostępnienie wszystkich informacji, z 
których Urząd korzysta celem realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Z tego zapisu usunięto odniesienie do środków naprawczych, co odzwierciedla nasze 
przekonanie, że prawo weta Komisji nie powinno być rozszerzane na środki naprawcze.
Jednakże, jak zauważono wcześniej w związku z art. 4, uważamy, że jest to rola, którą
powinien pełnić BERT, co powinno znaleźć odbicie w stosownych poprawkach do dyrektywy 
ramowej.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6

Przegląd rynków krajowych dokonywany 
przez Urząd

skreślony

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 okre
śla, które z przedsiębiorstw należy uznać
za przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji na 
tym rynku, oraz odpowiednie wymogi, 
które należy wprowadzić.

2. W stosownych przypadkach Urząd mo
że, przed przekazaniem swojej opinii 
Komisji, skonsultować się z odpowiednimi 
krajowymi organami ds. ochrony 
konkurencji.

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

Uzasadnienie

Należy skreślić cały art. 6, ponieważ BERT nie jest w stanie podjąć się obowiązku 
przeprowadzania procedury analizy rynku, gdyż nie posiada stosownej wiedzy na temat 
lokalnych warunków, koniecznej do skutecznego przeprowadzenia procedury.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, kiedy Komisja 
zidentyfikuje rynek ponadpaństwowy 
zgodnie z art. 15 ust. 4 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), Urząd
we współpracy z krajowymi organami 
regulacyjnymi przeprowadza analizę
rynku zgodnie z art. 16 ust. 5 tej dyrektywy
i przekazuje Komisji swoją opinię na ten 
temat.

2. W przypadku, kiedy Komisja 
zidentyfikuje rynek ponadpaństwowy 
zgodnie z art. 15 ust. 4 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), Urząd
może, na żądanie, wspierać przedmiotowe 
krajowe organy regulacyjne we wspólnej 
analizie rynku zgodnie z art. 16 ust. 5 tej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku stwierdzenia przez Urząd 
braku efektywnej konkurencji na danym 
rynku ponadpaństwowym, w opinii dla 
Komisji ujmuje on proponowane środki i 
określa, które z przedsiębiorstw należy 
uznać za przedsiębiorstwa o znaczącej 
pozycji na tym rynku, oraz odpowiednie 
wymogi, które należy wprowadzić.

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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

Uzasadnienie
Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na żądanie Urząd udostępnia Komisji 
wszystkie informacje, z których korzysta 
celem realizacji zadań, o których mowa w 
ust. 1 do 4.

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

Uzasadnienie

W odróżnieniu od rynków krajowych (gdzie krajowe organy regulacyjne powinny zachować
prawo podejmowania działań) prawo Komisji do podejmowania działań w odniesieniu do 
rynków ponadpaństwowych jest uznawane, jednakże nie jest uzasadnione ani proporcjonalne, 
i nieelastyczne byłoby definiowanie konkretnej treści i metodologii dla BERT w odniesieniu 
do przekazywania przezeń opinii, zwłaszcza że brak jest precedensu w zakresie analizy rynków 
ponadpaństwowych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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

Usunięto odniesienia do prawa BERT do podejmowania decyzji (patrz też uwagi do art. 3).

Poprawka 44

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

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek Komisji Urząd przekazuje jej
opinię w sprawie kwestii technicznych zwi
ązanych z wdrażaniem europejskiego 
numeru alarmowego „112”, zgodnie z art. 
26 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o us
łudze powszechnej).

2. Na wniosek Komisji Urząd przekazuje jej
opinie w sprawie kwestii technicznych zwi
ązanych z wdrażaniem:
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(a) europejskiego numeru alarmowego 
„112”, zgodnie z art. 26 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej);

(b) kwestii dotyczących interoperacyjności 
systemów telekomunikacji dla służb
ratunkowych;
(c) ogólnoeuropejskiego systemu 
komunikacji służącego do ostrzegania i 
alarmowania obywateli, o którym mowa w 
art. 26a dyrektywy 2002/22/WE.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na żądanie lub z własnej inicjatywy Urz
ąd w stosownych przypadkach udziela 
Komisji, RSPG lub RSC, lub innym odno
śnym organom, porad związanych z 
zagadnieniami objętymi zakresem jego 
obowiązków, które wpływają na u
żytkowanie częstotliwości radiowych na 
potrzeby łączności elektronicznej we 
Wspólnocie lub na które to użytkowanie 
oddziałuje, a także opracowuje wspólne 
porady dla Komisji w sprawie określenia 
celów wspólnej polityki, o których mowa 
w art. 6 ust. 3 decyzji 676/2002/WE 
(decyzji o spektrum radiowym), w 
stosownych przypadkach współpracując z 
RSPG i RSC.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na żądanie Urząd udziela Komisji porad 
w sprawie określenia celów wspólnej 
polityki, o których mowa w art. 6 ust. 3 
decyzji 676/2002/WE (decyzji o spektrum 
radiowym), o ile wchodzą one w zakres ł
ączności elektronicznej.

3. Na żądanie lub z własnej inicjatywy Urz
ąd udziela RSPG lub RSC, lub innym 
odnośnym organom porad dotyczących 
ich porad dla Komisji w sprawie określenia 
celów wspólnej polityki, o których mowa w 
art. 6 ust. 3 decyzji 676/2002/WE (decyzji 
o spektrum radiowym), o ile wchodzą one 
w zakres łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 48

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. Urząd w stosownych przypadkach wnosi 
wkład w przygotowanie sprawozdań
publikowanych przez Komisję, RSPG, 
RSC lub inny odnośny organ, dotyczących
perspektyw rozwoju sytuacji w dziedzinie 
częstotliwości radiowych w sektorze łączno
ści elektronicznej oraz wytyczne, w których 
określa potencjalne potrzeby i wyzwania w 
tym zakresie.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dokładniejsze zdefiniowanie roli BERT w odniesieniu do częstotliwości 
oraz wyjaśnienie, że jego głównym zadaniem jest udzielanie rad nie tylko Komisji, ale i 
specjalnym organom (RSC i RSPG), którym już przydzielono obowiązki dotyczące częstotliwo
ści radiowych. Nie należy przydzielać BERT obowiązków przypisanych RSC i RSPG, ponieważ
prowadziłoby to do nieskuteczności i mylenia kompetencji w zakresie regulacji i w zakresie cz
ęstotliwości; jego rola wobec tych organów powinna być raczej uzupełniająca, aby 
zagwarantować, że cele polityki łączności elektronicznej będą jednolite we wszystkich 
organach działających w sektorze łączności elektronicznej.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 11 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Komisji Urząd przekazuje 
jej opinię w sprawie zakresu stosowania i 
treści wszelkich środków wykonawczych 
przewidzianych w art. 6a dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach). 
Opinia ta może w szczególności obejmowa
ć ocenę korzyści, które mogą płynąć dla 
wspólnego rynku usług i sieci łączności 
elektronicznej ze środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję na mocy art. 6a 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach), oraz identyfikację usług o 
potencjale ogólnowspólnotowym, dla 
których mogą płynąć korzyści z tych 
środków.

1. Na wniosek Komisji lub RSPG i RSC, 
lub innych odnośnych organów Urząd
wydaje opinię w sprawie zakresu 
stosowania i treści wszelkich środków 
wykonawczych przewidzianych w art. 6a 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach). Opinia ta może w 
szczególności obejmować ocenę korzyści, 
które mogą płynąć dla wspólnego rynku us
ług i sieci łączności elektronicznej ze 
środków wykonawczych przyjętych przez 
Komisję na mocy art. 6a dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
oraz identyfikację usług o potencjale 
ogólnowspólnotowym, dla których mogą p
łynąć korzyści z tych środków.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, kiedy opinia Urzędu 
wydana na mocy ustępu 1 dotyczy wdra
żania 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;
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(b) identyfikację numerów lub zakresów 
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 ogranicze
ń, jakie Urząd uzna za stosowne, w 
stosunku do liczby praw użytkowania 
oferowanych w ramach powszechnej 
procedury selekcyjnej i procedur, które b
ędą stosowane do selekcji przedsiębiorstw, 
którym te prawa mają zostać przyznane, z 
odpowiednim uwzględnieniem w 
stosownych przypadkach zasad okre
ślonych w art. 7 dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach).

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja zwróci się do Urzędu z 
wnioskiem o udzielenie wyjaśnień lub 
uzupełnienie wszelkich opinii wydanych na 
mocy ust. 1, Urząd udzieli takich wyjaśnień
i złoży takie uzupełnienia w terminie okre
ślonym w tym wniosku.

3. Jeżeli Komisja lub RSPG, lub RSC, lub 
inny odnośny organ zwróci się do Urzędu 
z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień lub 
uzupełnienie wszelkich opinii wydanych na 
mocy ust. 1, Urząd udzieli takich wyjaśnień
i złoży takie uzupełnienia w terminie okre
ślonym w tym wniosku.

Uzasadnienie

Chociaż w interesie rynku wewnętrznego jest, aby BERT partycypował w wysiłkach Komisji 
zmierzających do harmonizacji warunków i procedur związanych z udzielaniem zezwoleń
poprzez dostarczanie Komisji opinii, określone wymogi dotyczące treści takiej opinii byłyby 
sprzeczne z zasadą elastyczności i możliwością skutecznego wykorzystywania przez BERT 
wiedzy fachowej krajowych organów regulacyjnych.

Adlib Express Watermark



PE404.762v02-00 32/68 AD\729497PL.doc

PL

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12

Wniosek dotyczących selekcji przedsi
ębiorstw

skreślony

Zgodnie z art. 6b dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach) do zadań Urz
ędu należy:

(a) przyjmowanie i rozpatrywanie 
wniosków przedsiębiorstw o przyznanie 
prawa do użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów oraz pobieranie op
łat administracyjnych i opłat nakładanych 
na przedsiębiorstwa w ramach 
powszechnej procedury selekcyjnej;
(b) przeprowadzenie powszechnej 
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

BERT nie powinien mieć za zadanie ani mieć uprawnień do odgrywania aktywnej roli w 
prowadzeniu procedur selekcji przedsiębiorstw na szczeblu wspólnotowym, ponieważ
przekazanie mu takich uprawnień przez Komisję nie jest uzasadnione w świetle potencjalnej 
liczby takich procedur.

Poprawka 53
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13
Wycofanie praw użytkowania częstotliwo

ści radiowych i numerów przyznanych
zgodnie z powszechnymi procedurami 

selekcyjnymi

skreślony

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).
Opinia ta stwierdza, czy zaistniały 
przypadki poważnego i powtarzalnego 
naruszenia warunków związanych z 
prawami użytkowania.

Uzasadnienie

Należy usunąć cały art. 13, zgodnie z uwagami do art. 11 i 12.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14

Bezpieczeństwo sieci i informacji

skreślony

Oprócz zadań, o których mowa w art. 4 
ust. 3 lit. b) oraz art. 19 ust. 4 i ust. 5, Urz
ąd przyczynia się do rozwoju kultury 
bezpieczeństwa sieci i informacji, w 
szczególności przez:
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(a) ułatwianie współpracy Komisji z pa
ństwami 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 rozwiąza
ń 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 podej
ścia do kwestii dotyczących bezpiecze
ństwa sieci i informacji.

Uzasadnienie

BERT nie miałby zadań i obowiązków związanych ze kwestiami bezpieczeństwa sieci. Poł
ączenie ENISA z BERT doprowadziłoby do zamieszania w dziedzinie celów polityki, 
priorytetów i zarządzania oraz innych nieprzewidywalnych i niepotrzebnych trudności, nara
żając na szwank sprawne funkcjonowanie oraz skuteczność reformowanego systemu.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15
Inicjatywa własna

skreślony
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Urząd może z własnej inicjatywy przekaza
ć Komisji opinię dotyczącą spraw, o 
których mowa w art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 1, 
art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 12, 14, 21 i 
22.

Uzasadnienie

Ten przepis jest niepotrzebny i w świetle ulepszonego brzmienia art. 4 powinien zostać usuni
ęty.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16

Pobieranie opłat administracyjnych za us
ługi świadczone przez Urząd

skreślony

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 54 ust. 2, oraz na podstawie opinii Urz
ędu Komisja ustala opłaty 
administracyjne nakładane na przedsi
ębiorstwa za usługi świadczone przez Urz
ąd. Do zadań Urzędu należy pobieranie 
tych opłat administracyjnych.

2. Opłaty administracyjne winny być nak
ładane na poszczególne przedsiębiorstwa 
w sposób obiektywny, przejrzysty i 
proporcjonalny, który pozwala zmniejszyć
dodatkowe koszty administracyjne oraz 
bieżące opłaty.

3. Opłaty administracyjne, o których 
mowa w ust. 1, mogą pokrywać:

(a) koszty administracyjne poniesione 
przez Urząd przy przeprowadzaniu 
procedury selekcyjnej zgodnie z art. 12;

(b) koszty związane z rozpatrywaniem 
odwołań zgodnie z art. 34;

(c) koszty administracyjne poniesione 
przez Urząd przy zarządzaniu europejską
przestrzenią numeracyjną zgodnie z art. 8.
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Wszystkie opłaty są wyrażane i uiszczane 
w euro.
4. Wysokość opłat administracyjnych 
ustalana jest na takim poziomie, by 
przychód z tych opłat był z zasady 
wystarczający do pokrycia pełnego kosztu 
świadczonych usług.
5. Urząd publikuje corocznie przegląd 
swoich wydatków administracyjnych oraz 
pobranych opłat. W razie wystąpienia ró
żnicy pomiędzy całkowitą sumą
pobranych opłat i łącznymi wydatkami 
administracyjnymi Urząd przedstawia 
Komisji opinię w sprawie odpowiedniego 
dostosowania wysokości opłat.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla sytuację, w której BERT nie świadczy usług, za które uzasadnione by
łoby pobieranie opłat administracyjnych.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17

Pobieranie opłat za przyznanie praw do u
żytkowania częstotliwości radiowych i 

numerów oraz opłat administracyjnych w 
ramach powszechnej procedury 

selekcyjnej oraz rozdzielanie uzyskanych z 
nich funduszy

skreślony
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1. W przypadku, kiedy zgodnie z art. 6b 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach) nałożone zostaną opłaty za 
przyznanie praw do użytkowania cz
ęstotliwości 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 u
żytkowanie, są one rozdzielane na 
stosowne państwa członkowskie i Urząd w 
terminie i w stosunku, które zostaną okre
ślone 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 mieszka
ńców każdego z państw członkowskich, 
które przyznają prawa użytkowania, w 
ostatnim zakończonym roku przed rozpocz
ęciem procedury selekcyjnej.

2. Urząd odpowiada za pobieranie opłat 
administracyjnych, które są nakładane na 
wybrane przedsiębiorstwa w następstwie 
powszechnej procedury selekcyjnej dotycz
ącej praw użytkowania częstotliwości lub 
numerów, i które służą pokryciu kosztów 
administracyjnych ponoszonych przez 
krajowe organy regulacyjne przy 
monitorowaniu zgodności z 
powszechnymi warunkami, 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

Artykuł zostaje w całości skreślony, aby zaznaczyć, że BERT nie będzie uczestniczyć w 
pobieraniu i rozdzielaniu opłat za użytkowanie i opłat administracyjnych.
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Poprawka 58

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 pa
ństwami członkowskimi, jak również pomi
ędzy państwami członkowskimi, krajowymi 
organami regulacyjnymi i Komisją, dotycz
ących sytuacji i rozwoju działalności 
regulacyjnej w zakresie sieci i usług łączno
ści elektronicznej, w tym bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

1. Uwzględniając politykę Wspólnoty w 
dziedzinie łączności elektronicznej Urząd 
działa na rzecz wymiany informacji, 
zarówno pomiędzy poszczególnymi pa
ństwami członkowskimi, jak również pomi
ędzy państwami członkowskimi, krajowymi 
organami regulacyjnymi i Komisją, dotycz
ących sytuacji i rozwoju działalności 
regulacyjnej w zakresie sieci i usług łączno
ści elektronicznej.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) organizowanie lub wspieranie szkoleń w 
zakresie wszelkich zagadnień dotyczących ł
ączności elektronicznej.

(c) organizowanie lub wspieranie szkoleń
dla krajowych organów regulacyjnych, 
innych władz krajowych i organów UE, w 
zakresie wszelkich zagadnień dotyczących ł
ączności elektronicznej.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Urząd udostępnia informacje tego typu w 
łatwo dostępnej formie.

3. Urząd udostępnia informacje tego typu w 
łatwo dostępnej formie, umożliwiającej 
również zdalny dostęp.

Poprawka 61

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 dost
ępność 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

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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, mi
ędzy innymi poprzez wspieranie wymiany 
najlepszych praktyk, w tym metod 
ostrzegania użytkowników, oraz 
poszukiwanie synergii między inicjatywami 
w sektorze publicznym i prywatnym.

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

Uzasadnienie

Do celów planowania i przydziału środków obowiązki związane ze szkoleniem wymienione w 
ust. 2 lit. c) powinny być zdefiniowane w sposób bardziej ograniczający. Ustęp 4 zostaje skre
ślony w całości, a ust. 5 w części, aby odzwierciedlić usunięcie obowiązków związanych z 
bezpieczeństwem sieci.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Zarządzanie rejestrem informacji dotycz
ących częstotliwości i bazą danych dotycz

ącą roamingu w telefonii komórkowej
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1. W celu zapewnienia harmonizacji dost
ępu do informacji dotyczących 
wykorzystania widma radiowego we 
Wspólnocie, w każdym z państw cz
łonkowskich upubliczniany jest rejestr w 
formie wspólnego punktu dostępu, służ
ącego do udostępniania informacji dotycz
ących wykorzystania widma. Informacje 
dotyczące wykorzystania częstotliwości 
radiowych są udostępniane przez państwa 
członkowskie regularnie oraz zgodnie ze 
stosownym wnioskiem Urzędu. Urząd 
odpowiada za zarządzanie rejestrem i 
upublicznianie go. W rejestrze ujmowane 
są informacje wyszczególnione w zał
ączniku do niniejszego rozporządzenia 
oraz wszelkie inne informacje, jakie Urz
ąd uzna za stosowne. Komisja może przyją
ć środki wykonawcze mające na celu 
dostosowanie zapisów w załączniku do 
rozwoju technicznego i rynkowego. Środki 
te, mające służyć zmianie innych niż
istotne elementów niniejszego rozporz
ądzenia, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 3.

2. Urząd odpowiada za zarządzanie i 
upublicznianie bazy danych dotyczących
wysokości opłat za usługi łączności g
łosowej 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.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Urząd publikuje roczne sprawozdanie 
dotyczące rozwoju sektora łączności 
elektronicznej, w tym kwestii 
konsumenckich, w którym określa bariery 
pozostałe do usunięcia przed 
urzeczywistnieniem jednolitego rynku ł
ączności elektronicznej. Sprawozdanie 
zawiera również przegląd i analizę
przekazywanych przez państwa cz
łonkowskie na mocy art. 4 ust. 3 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) 
informacji dotyczących krajowych procedur 
odwoławczych oraz informacje na temat 
zakresu stosowania w państwach cz
łonkowskich procedur rozstrzygania 
sporów inaczej niż na drodze sądowej, o 
których mowa w art. 34 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej).

2. Urząd publikuje roczne sprawozdanie 
dotyczące rozwoju sektora łączności 
elektronicznej, w tym kwestii 
konsumenckich, w którym określa bariery 
pozostałe do usunięcia przed 
urzeczywistnieniem jednolitego rynku ł
ączności elektronicznej, w tym bariery zwi
ązane z niedostateczną świadomością
konsumentów i innymi problemami 
wskazanymi między innymi w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zaufania konsumentów do środowiska 
cyfrowego. Sprawozdanie zawiera również
przegląd i analizę przekazywanych przez pa
ństwa członkowskie na mocy art. 4 ust. 3 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) informacji dotyczących 
krajowych procedur odwoławczych oraz 
informacje na temat zakresu stosowania w 
państwach członkowskich procedur 
rozstrzygania sporów inaczej niż na drodze 
sądowej, o których mowa w art. 34 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o us
łudze powszechnej). Te części 
sprawozdania, które dotyczą spraw zwi
ązanych z konsumentami, w tym 
porównania cen dla odbiorców ko
ńcowych, są publikowane na stronie 
internetowej Urzędu w formie łatwo dost
ępnej dla konsumentów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład Urzędu wchodzi: W skład Urzędu wchodzi:

(a) Rada Administracyjna; (a) Rada Organów Regulacyjnych;

(b) Rada Organów Regulacyjnych; (b) Rada Wykonawcza;

(c) Dyrektor; (c) Dyrektor Wykonawczy.

(d) Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci;
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(e) Stała Grupa Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron;

(e) Stała Grupa Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron;

(f) Komisja Odwoławcza.

(Ta poprawka wymaga zmiany nazw poszczególnych organów w całym tekście, w tym:

W art. 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 i 49 zmiana „Rady Administracyjnej” na „Radę
Organów Regulacyjnych”.

W art. 28, 30 i 37 zmiana „Rady Organów Regulacyjnych” na „Radę Wykonawczą”.

W art. 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 i 46 zmiana „Dyrektora” na „Dyrektora 
Wykonawczego”.)

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla istotną zmianę w strukturze zarządzania oraz usuwa stanowiska i 
organy (Głównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa Sieci i Komisję Odwoławczą), które w 
świetle poprawek proponowanych w art. 3 stają się niezwiązane z tematem i niepotrzebne.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Rady Administracyjnej 
wchodzi dwunastu członków. Sześciu cz
łonków rady powołuje Komisja, sześciu 
powołuje Rada. Rada Administracyjna 
winna być powołana w taki sposób, aby 
zagwarantować najwyższy standard 
kompetencji i niezależności oraz szeroki 
zakres odpowiedniej wiedzy eksperckiej.
Kadencja członka rady Administracyjnej 
wynosi pięć lat i jest odnawialna jeden 
raz.

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 25 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada Organów Regulacyjnych ma 
status obserwatora, a w jej skład wchodzi 
jeden przedstawiciel z każdego państwa cz
łonkowskiego, będący szefem lub wysokim 
rangą przedstawicielem krajowego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
praktyczne zastosowanie ram 
regulacyjnych w danym państwie cz
łonkowskim. Komisja oraz przedstawiciele 
krajowych organów regulacyjnych państw 
EFTA i krajów przystępujących mają
status obserwatora.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje spo
śród swoich członków przewodniczącego i
zastępcę przewodniczącego. Jeżeli
przewodniczący nie może pełnić swoich 
obowiązków, zastępuje go automatycznie 
zastępca przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy przewodnicz
ącego trwa dwa i pół roku i jest 
odnawialna. Kadencja przewodniczącego i
zastępcy przewodniczącego wygasa jednak 
zawsze z chwilą, gdy przestaną być cz
łonkami Rady Administracyjnej.

2. Rada Organów Regulacyjnych powołuje 
spośród swoich członków przewodnicz
ącego i pozostałych członków Rady 
Wykonawczej. Przewodniczący jest 
wybierany na jednoroczną kadencję. Aby 
dana osoba mogła sprawować funkcję
przewodniczącego, najpierw przez rok 
sprawuje funkcję zastępcy przewodnicz
ącego. Po zakończeniu sprawowania 
funkcji przewodniczącego taka osoba 
przez rok sprawuje ponownie funkcję zast
ępcy przewodniczącego.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 69
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich głosów 
obecnych członków.

4. O ile niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, Rada Organów 
Regulacyjnych podejmuje decyzje większo
ścią dwóch trzecich głosów obecnych cz
łonków.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy członek ma jeden głos. Szczegó
łową procedurę głosowania, w szczególno
ści warunki, na jakich jeden z członków 
może działać w imieniu innego członka, 
jak również, w odpowiednich 
przypadkach, zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu wewn
ętrznego.

5. Każdy członek ma jeden głos.

Uzasadnienie

Rada Administracyjna zostanie usunięta ze struktury zarządzania, co uprości tę strukturę, 
uczyni ją bardziej elastyczną i przejrzystą. Rada Organów Regulacyjnych będzie pierwszym 
organem decyzyjnym BERT. Rada Organów Regulacyjnych nadal będzie składała się z szefów 
NRA państw członkowskich UE, ale Komisja i Rada zostaną wyłączone z procesu 
decyzyjnego, który będzie w pełni kontrolowany przez NRA. Przedstawiciel Komisji będzie cz
łonkiem pozbawionym prawa do głosu w Radzie Organów Regulacyjnych, gwarantując mo
żliwość przedstawienia stanowiska Komisji (podobnie jak funkcjonuje EGR). Zauważamy, że 
dobrze określony poziom kontroli Rady i Parlamentu nad BERT zostanie zapewniony przez 
utrzymanie i dopracowanie mechanizmów kontroli, takich jak dostęp do rocznego programu 
prac i przekazywanie rocznego sprawozdania (art. 26), raportowanie przez przewodniczącego 
BERT (art. 28) i uczestnictwo w ustalaniu budżetu i udzielanie absolutorium (art. 37 i 38).
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Administracyjna powołuje 
Dyrektora zgodnie z art. 29 ust. 2, po 
konsultacji z Radą Organów 
Regulacyjnych.

1. Rada Organów Regulacyjnych powołuje 
Dyrektora Wykonawczego zgodnie z art. 
29 ust. 2.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje G
łównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa 
Sieci zgodnie z art. 31 ust. 2, po 
konsultacji z Dyrektorem.

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rada Organów Regulacyjnych 
podejmuje wszystkie decyzje dotyczące 
funkcji Urzędu, zgodnie z art. 3.

Uzasadnienie

Adlib Express Watermark



AD\729497PL.doc 47/68 PE404.762v02-00

PL

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Administracyjna powołuje cz
łonków Rady Organów Regulacyjnych 
zgodnie z art. 27 ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna powołuje cz
łonków Komisji Odwoławczej zgodnie z 
art. 33 ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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.

5. Do dnia 30 września każdego roku Rada
Organów Regulacyjnych po 
skonsultowaniu się z Komisją 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.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Rada Administracyjna sprawuje władzę
dyscyplinarną nad Dyrektorem i Głównym 
Urzędnikiem ds. Bezpieczeństwa Sieci.

8. Rada Organów Regulacyjnych sprawuje 
władzę dyscyplinarną nad Dyrektorem
Wykonawczym.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 dzia
łalności regulacyjnej Urzędu w danym roku.

11. Rada Organów Regulacyjnych
przyjmuje roczne sprawozdanie z działalno
ści 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 dzia
łalności regulacyjnej Urzędu w danym roku, 
z uwzględnieniem środków służących 
promowaniu wzrostu świadomości wśród 
konsumentów.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 - ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Rada Administracyjna przekazuje 
Komisji opinię w sprawie opłat 
administracyjnych, które Urząd może nak
ładać na przedsiębiorstwa w ramach 
wykonywania swoich zadań, o których 
mowa w art. 16.

skreślony

Uzasadnienie

Ponieważ Rada Administracyjna zostałaby usunięta ze struktury zarządzania, jej zadania i 
obowiązki przejęłaby Rada Organów Regulacyjnych, a zatem zadania i obowiązki zawarte we 
wniosku Komisji, a dotyczące Rady Administracyjnej i Rady Organów Regulacyjnych 
wykonywałby jeden organ. Lista zadań została ulepszona, aby pokazać, że BERT nie wydaje 
decyzji (i nie pobiera opłat za tę procedurę) oraz że nie realizuje zadań związanych z 
bezpieczeństwem sieci.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 - ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Rady Organów Regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel z każdego pa
ństwa 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 g
łosu. Krajowe organy regulacyjne 
nominują po jednym zastępcy z każdego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest równocześnie przewodnicz
ącym Rady Organów Regulacyjnych.

2. Rada Wykonawcza składa się
maksymalnie z pięciu członków, z których 
dwóch jest równocześnie zastępcami 
przewodniczącego Rady Organów 
Regulacyjnych, a jeden jest równocześnie
przewodniczącym Rady Organów 
Regulacyjnych. Posiedzenia Rady 
Wykonawczej zwołuje przewodniczący.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Adlib Express Watermark



AD\729497PL.doc 51/68 PE404.762v02-00

PL

3. Rada Organów Regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków zastępcę
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, zast
ępuje 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.

3. Jeżeli przewodniczący nie może pełnić
swoich obowiązków, zastępuje go jeden z 
zastępców przewodniczącego.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Organów Regulacyjnych stanowi 
zwykłą większością głosów swoich cz
łonków. Każdy członek lub jego zastępca 
oprócz Dyrektora i przedstawiciela 
Komisji dysponuje jednym głosem.

4.  O ile w rozporządzeniu nie określono 
inaczej, Rada Wykonawcza stanowi zwykłą
większością głosów swoich członków. Ka
żdy członek Rady Wykonawczej dysponuje 
jednym głosem. W przypadku równej 
liczby głosów rozstrzyga głos przewodnicz
ącego.

Uzasadnienie

Wraz z inną poprawką dotyczącą tego artykułu.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 - ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6. Podczas wykonywania powierzonych jej
zadań zgodnie z niniejszym rozporz
ądzeniem Rada Organów Regulacyjnych 
działa niezależnie i nie zabiega o instrukcje 
od żadnego rządu państwa członkowskiego 
lub innego publicznego czy prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.

6. Podczas wykonywania powierzonych mu
zadań zgodnie z niniejszym rozporz
ądzeniem Urząd, za pośrednictwem Rady
Organów Regulacyjnych lub Rady 
Wykonawczej działa niezależnie i nie 
zabiega o instrukcje od żadnego rządu pa
ństwa członkowskiego lub innego 
publicznego czy prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.
.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla sytuację, w której pomimo przejęcia zadań i obowiązków Rady 
Administracyjnej przez Radę Organów Wykonawczych, zostaje ustanowiona także Rada 
Wykonawcza, składająca się z ograniczonej liczby członków, wybranych spośród członków 
Rady Organów Wykonawczych (z uwzględnieniem przewodniczącego i dwóch jego zastępców).

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 - ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Obsługę sekretariatu na rzecz Rady 
Organów Regulacyjnych zapewnia Urząd.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla sytuację, w której pomimo przejęcia zadań i obowiązków Rady 
Administracyjnej przez Radę Organów Wykonawczych, zostaje ustanowiona także Rada 
Wykonawcza, składająca się z ograniczonej liczby członków, wybranych spośród członków 
Rady Organów Wykonawczych (z uwzględnieniem przewodniczącego i dwóch jego zastępców).

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Rady Organów Regulacyjnych Zadania Rady Wykonawczej
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1. Rada Organów Regulacyjnych przedk
łada Dyrektorowi swoją opinię w zakresie 
wynikającym z jej kompetencji przed przyj
ęciem opinii, zaleceń i decyzji, o których 
mowa w art. 4 do 23. Ponadto Rada
Organów Regulacyjnych udziela 
Dyrektorowi wskazówek dotyczących
wykonywania zadań Dyrektora.

1. Obowiązkiem Rady Wykonawczej jest 
reprezentowanie Urzędu i dbanie, by Urz
ąd wykonywał swą działalność zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.
Ponadto Rada Wykonawcza udziela 
Dyrektorowi Wykonawczemu wskazówek
kluczowych dla wykonywania zadań
Dyrektora Wykonawczego.

2. Rada Organów Regulacyjnych, zgodnie 
z art. 26 ust. 1 i art. 29 ust. 2, przedkłada 
opinię o kandydacie, który ma zostać
powołany na stanowisko Dyrektora. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków.
Dyrektor nie bierze udziału w
przygotowaniu takich opinii ani w g
łosowaniu nad nimi.

2. Przewodniczący Rady Wykonawczej jest 
corocznie wzywany do udziału w przes
łuchaniu przed właściwą komisją
Parlamentu Europejskiego w celu zło
żenia sprawozdania z działalności Urzędu.

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.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor Dyrektor Wykonawczy
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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.

1. Urzędem zarządza Dyrektor
Wykonawczy, który wykonuje instrukcje
Rady Organów Regulacyjnych.

2. Dyrektor jest powoływany przez Radę
Administracyjną po konsultacji z Radą
Organów Regulacyjnych na podstawie osi
ągnięć, umiejętności i doświadczenia 
istotnych w dziedzinie sieci i usług łączno
ści elektronicznej.

2.  Dyrektor Wykonawczy jest powoływany 
przez Radę Organów Regulacyjnych na 
podstawie osiągnięć, umiejętności i do
świadczenia istotnych w dziedzinie sieci i us
ług łączności elektronicznej.

3. Kadencja Dyrektora wynosi pięć lat.
Podczas dziewięciu miesięcy poprzedzaj
ących koniec kadencji Komisja
przeprowadza ocenę. W ocenie tej Komisja
uwzględnia w szczególności:

3. Kadencja Dyrektora Wykonawczego
wynosi trzy lata. Podczas dziewięciu miesi
ęcy poprzedzających koniec kadencji Rada 
Organów Regulacyjnych przeprowadza 
ocenę. W ocenie tej Rada Organów 
Regulacyjnych uwzględnia w szczególno
ści:

(a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora;

(a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora Wykonawczego;

(b) zadania i zobowiązania Urzędu w 
nadchodzących latach.

(b) zadania i zobowiązania Urzędu w 
nadchodzących latach.

4. Po konsultacji z Radą Organów 
Regulacyjnych Rada Administracyjna, dzia
łając na wniosek Komisji oraz uwzględniaj
ąc sprawozdanie z oceny, może 
jednokrotnie przedłużyć kadencję
Dyrektora nie dłużej niż o trzy lata, wył
ącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Urzędu.

4. Rada Organów Regulacyjnych, uwzgl
ędniając sprawozdanie z oceny, może 
jednokrotnie przedłużyć kadencję
Dyrektora Wykonawczego nie dłużej niż o 
trzy lata.

Rada Administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji Dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji Dyrektor może zostać
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu.
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W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
Dyrektor pełni swoje funkcje do czasu 
mianowania następcy.

W przypadku nieprzedłużenia kadencji 
Dyrektor Wykonawczy pełni swoje funkcje 
do czasu mianowania następcy.

5. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji 
Rady Administracyjnej, po konsultacji z 
Radą Organów Regulacyjnych. Rada 
Administracyjna podejmuje tę decyzję wi
ększością trzech czwartych głosów swoich
członków.

5. Dyrektor Wykonawczy może zostać
odwołany ze stanowiska tylko na podstawie 
decyzji Rady Organów Regulacyjnych, podj
ętej większością trzech czwartych głosów
jej członków.

6. Parlament Europejski i Rada mogą
wezwać Dyrektora do przedstawienia 
sprawozdania z wykonania przez niego 
obowiązków.

Uzasadnienie

Status Dyrektora zostaje zmieniony, a stanowisko otrzymuje nową nazwę: Dyrektor 
Wykonawczy, aby uwzględnić zmianę roli Dyrektora Wykonawczego w zmienionej strukturze 
zarządzania. Dyrektora Wykonawczego wybiera Rada Wykonawcza i jest on pracownikiem 
szczebla kierowniczego odpowiedzialnym za codzienne funkcjonowanie Urzędu. Ponieważ
Dyrektor Wykonawczy wykonuje instrukcje Rady Wykonawczej, nie może odpowiadać przed 
Parlamentem i przed Radą.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł oraz ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Dyrektora Zadania Dyrektora Wykonawczego

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za
reprezentowanie Urzędu i zarządzanie
nim.

1. Dyrektor Wykonawczy może otrzymać
od Rady upoważnienie do 
reprezentowania Urzędu w określonych 
sprawach i jest odpowiedzialny za zarz
ądzanie Urzędem.

Uzasadnienie

Zadania Dyrektora Wykonawczego (zastępującego stanowisko Dyrektora) zostają
dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały poprawkom zaproponowanym w innych artyku
łach.
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 4 do 23, za 
zgodą Rady Organów Regulacyjnych.

skreślony

Uzasadnienie

Zadania Dyrektora Wykonawczego (zastępującego stanowisko Dyrektora) zostają
dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały poprawkom zaproponowanym w innych artyku
łach.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

4. Każdego roku Dyrektor Wykonawczy
przygotowuje projekt rocznego programu 
prac Urzędu na nadchodzący rok i przedk
łada go Radzie Organów Regulacyjnych. 
Rada Organów Regulacyjnych zatwierdza 
projekt programu prac i przedkłada go
Komisji do dnia 30 czerwca roku bież
ącego.

Do dnia 1 września Dyrektor przedstawia 
program prac do zatwierdzenia przez Radę
Administracyjną.

Uzasadnienie

Zadania Dyrektora Wykonawczego (zastępującego stanowisko Dyrektora) zostają
dostosowane w taki sposób, aby odpowiadały poprawkom zaproponowanym w innych artyku
łach.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Adlib Express Watermark



AD\729497PL.doc 57/68 PE404.762v02-00

PL

Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizacj
ę rocznego programu prac Urzędu według 
wskazań Rady Organów Regulacyjnych i G
łównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa 
Sieci stosownie do właściwości oraz pod 
kontrolą administracyjną Rady 
Administracyjnej.

5. Dyrektor Wykonawczy jest 
odpowiedzialny za realizację rocznego 
programu prac Urzędu według wskazań
Rady Organów Regulacyjnych.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31

Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa Sieci

skreślony

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 działa
ń.
2. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci jest powoływany na okres pięciu lat 
przez Radę Administracyjną, na podstawie 
stosownych osiągnięć, umiejętności i do
świadczenia w kwestiach bezpieczeństwa 
sieci i informacji, z listy przynajmniej 
dwóch kandydatów zaproponowanych 
przez Komisję.
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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 zobowi
ązaniami Urzędu.

Uzasadnienie

BERT nie przejmie zadań przydzielonych ENISA, a zatem stanowisko Głównego Urzędnika ds. 
Bezpieczeństwa Sieci jest niepotrzebne (patrz też poprawki do art. 3).

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 powo
ływania członków oraz funkcjonowania 
Grupy.

1. Rada Organów Regulacyjnych
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. Rada, w porozumieniu z 
Dyrektorem Wykonawczym, określa 
procedury dotyczące w szczególności 
liczby członków, składu, sposobu powo
ływania członków oraz funkcjonowania 
Grupy.
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2. Grupie przewodniczy Główny Urzędnik 
ds. Bezpieczeństwa Sieci. Kadencja cz
łonków Grupy wynosi dwa i pół roku. Cz
łonkowie Grupy nie mogą równocześnie pe
łnić funkcji w Radzie Administracyjnej ani 
Radzie Organów Regulacyjnych.

2. Grupie przewodniczy Dyrektor 
Wykonawczy. Kadencja członków Grupy 
wynosi dwa i pół roku. Członkowie Grupy 
nie mogą równocześnie pełnić funkcji w 
Radzie Organów Regulacyjnych.

3. Przedstawiciele Komisji mogą
uczestniczyć w obradach oraz w pracach 
Grupy.

3. Przedstawiciele Komisji mogą
uczestniczyć w obradach oraz w pracach 
Grupy.

4. Grupa może doradzać Głównemu Urz
ędnikowi 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.

4. Grupa może doradzać Radzie Organów 
Regulacyjnych podczas wykonywania 
przez nią 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 zwi
ązanych z programem prac.

Uzasadnienie

Stała Grupa Przedstawicieli Zainteresowanych Stron stanowi ważny element Urzędu, poniewa
ż reprezentuje odnośne zainteresowane strony oraz interesy konsumentów, pracodawców i 
przedstawicieli pracowników.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33

Komisja Odwoławcza

skreślony
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1. Komisja Odwoławcza składa się z sze
ściu członków i sześciu zastępców cz
łonków 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 Odwo
ławczej trwa pięć lat. Mandat ten jest 
odnawialny. Członkowie Komisji Odwo
ławczej 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 powa
żnego 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 odwo
ławczym, jeżeli mają w nim interes 
osobisty lub jeśli wcześniej działali jako 
przedstawiciele jednej ze stron post
ępowania albo jeśli uczestniczyli w 
podejmowaniu decyzji stanowiącej 
przedmiot postępowania odwoławczego.
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Jeżeli członek Komisji Odwoławczej uwa
ża, 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. Podstawą wyst
ąpienia o wyłączenie nie może być
obywatelstwo członków; wniosek o wył
ączenie nie zostanie również dopuszczony, 
jeśli strona postępowania odwoławczego 
dokonała jakiejkolwiek czynności 
procesowej, mimo że wiedziała o 
okolicznościach dających podstawę do 
wniosku o wyłączenie.

5. Komisja Odwoławcza decyduje o dzia
łaniu, 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.

Uzasadnienie

Ponieważ BERT nie będzie wydawać decyzji, od których można się odwoływać, ten artykuł sta
ł się niepotrzebny.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34

Odwołania

skreślony
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1. Komisja Odwoławcza odpowiada za 
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 zgodnie z ust. 1 
nie ma skutku zawieszającego. Komisja 
Odwoławcza może jednak zawiesić
wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli 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 przedsi
ębiorstwa lub, w razie braku takiego 
powiadomienia, w terminie dwóch miesi
ęcy od opublikowania informacji o decyzji 
lub środku. Komisja Odwoławcza 
podejmuje decyzję w sprawie odwołania w 
terminie dwóch miesięcy od jego złożenia.

5. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, 
Komisja Odwoławcza bada, czy jest ono 
uzasadnione. Tak często jak wymaga tego 
postępowanie odwoławcze, Komisja odwo
ławcza wzywa strony postępowania odwo
ławczego do wnoszenia w przewidzianym 
terminie uwag do powiadomień, które do 
nich skierowała, lub do informacji 
udzielonych przez pozostałe strony post
ępowania odwoławczego. Strony post
ępowania odwoławczego są uprawnione 
do ustnego zgłaszania swoich uwag.
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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 
ostatni związany jest decyzją Komisji 
Odwoławczej.

7. Komisja Odwoławcza uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Uzasadnienie

Ponieważ BERT nie będzie wydawać decyzji, od których można się odwoływać, ten artykuł sta
ł się niepotrzebny.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35

Skargi do Sądu Pierwszej Instancji i 
Trybunału Sprawiedliwości

skreślony

1. Na decyzję podjętą przez Komisję Odwo
ławczą lub – w przypadku, gdy nie przys
ługuje 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.
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Uzasadnienie

Ponieważ BERT nie będzie wydawać decyzji, od których można się odwoływać, ten artykuł sta
ł się niepotrzebny.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przychody Urzędu obejmują przede 
wszystkim:

1. Przychody Urzędu obejmują dotację
wspólnotową zapisaną w budżecie 
ogólnym Unii Europejskiej w art. 185 
rozporządzenia finansowego.

(a) opłaty za usługi świadczone przez Urz
ąd;

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

(c) dotację wspólnotową zapisaną w bud
żecie ogólnym Wspólnot Europejskich 
(sekcja „Komisja”);

(d) ewentualne zapisy, darowizny lub 
dotacje wymienione w art. 26 ust. 7;

(e) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw cz
łonkowskich.

Uzasadnienie

Jako że BERT wykonuje w bardzo szerokim zakresie obowiązki polegające na świadczeniu 
pomocy we wdrażaniu podstawowej polityki wspólnotowej w zakresie komunikacji 
elektronicznej, uzasadnione jest finansowanie go z funduszy Wspólnoty.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku Dyrektor przedstawia wstępny projekt 
budżetu dotyczący wydatków operacyjnych 
i programu prac przewidzianych na 
nadchodzący rok budżetowy i przekazuje 
go Radzie Administracyjnej wraz z 
wykazem etatów tymczasowych. Na 
podstawie projektu przygotowanego przez 
Dyrektora Rada Administracyjna
opracowuje co roku preliminarz 
przychodów i wydatków Urzędu na nast
ępny rok budżetowy. Preliminarz, w tym 
projekt planu zatrudnienia, jest 
przekazywany Komisji przez Radę
Administracyjną najpóźniej do dnia 31 
marca. Przed przyjęciem preliminarza 
projekt przygotowany przez Dyrektora jest 
przekazywany do Rady Organów 
Regulacyjnych, która może wydać opinię w
sprawie tego projektu.

1. Najpóźniej do dnia 15 lutego każdego 
roku Dyrektor Wykonawczy przedstawia 
wstępny projekt budżetu dotyczący 
wydatków operacyjnych i programu prac 
przewidzianych na nadchodzący rok bud
żetowy i przekazuje go Radzie Organów 
Regulacyjnych wraz z wykazem etatów 
tymczasowych. Na podstawie projektu 
przygotowanego przez Dyrektora
Wykonawczego Rada Organów 
Regulacyjnych opracowuje co roku 
preliminarz przychodów i wydatków Urz
ędu na następny rok budżetowy. 
Preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia, jest przekazywany przez 
Dyrektora Wykonawczego Radzie
Organów Regulacyjnych oraz komisji bud
żetowej Urzędu („Komisja Budżetowa”).

Komisja Budżetowa składa się z 16 cz
łonków, z których siedmiu mianuje 
Parlament Europejski, siedmiu Rada, a 
dwóch Komisja. Komisja Budżetowa 
podejmuje decyzje większością dwóch 
trzecich głosów swoich członków. Komisja 
Budżetowa nie jest organem stałym. 
Komisja Budżetowa zatwierdza 
preliminarz, który ma być włączony do 
projektu budżetu i planu zatrudnienia 
jako kwota objęta finansowaniem ze 
środków wspólnotowych zgodnie z art. 26 i 
przekazuje decyzję Radzie Organów 
Regulacyjnych i Komisji.

Rada Organów Regulacyjnych, uwzgl
ędniając decyzję Komisji Budżetowej, 
finalizuje projekt budżetu i plan 
zatrudnienia.

Uzasadnienie

Zmiany odzwierciedlają wyeliminowanie Rady Administracyjnej ze struktury zarządzania (art. 
24.) Uprawnienia budżetowe przyznaje się Radzie Organów Regulacyjnych. Projekt wskazuje, 
że BERT będzie współfinansowany ze źródeł wspólnotowych i państw członkowskich. 
Proponuje się również, że dla zagwarantowania przejrzystości i podziału kontroli nad 
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wydatkami finansowanymi przez Wspólnotę, powołana zostanie Komisja Budżetowa, składaj
ąca się z przedstawicieli Rady, Parlamentu oraz Komisji, decydująca o wysokości 
finansowania BERT ze źródeł wspólnotowych. Taka instytucja będzie odpowiednim, 
proporcjonalnym i zrównoważonym rozwiązaniem mającym na celu zapewnienie, że zarówno 
Rada jak i Parlament mają odpowiedni nadzór nad wykorzystaniem funduszy wspólnotowych, 
a Komisja będzie mogła użyczyć swoich kompetencji zawodowych w pracach Komisji Bud
żetowej.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przekazuje preliminarz 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(zwanym dalej „władzą budżetową”) wraz 
ze wstępnym projektem budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich.

2. Komisja przekazuje preliminarz, 
zatwierdzony przez Komisję Budżetową i 
przekazany Komisji zgodnie z ust. 1
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(zwanym dalej „władzą budżetową”) wraz 
ze wstępnym projektem budżetu ogólnego
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Patrz poprawka 77

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 - ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6. Rada Administracyjna niezwłocznie 
powiadamia władzę budżetową o zamiarze 
zrealizowania każdego projektu, który mo
że mieć znaczące skutki finansowe dla 
finansowania jej budżetu, w szczególności 
o wszelkich projektach dotyczących 
nieruchomości, takich jak najem lub zakup 
budynków. Rada Administracyjna
powiadamia o tym zamiarze również
Komisję. Jeżeli którykolwiek dział władzy 
budżetowej zamierza wydać opinię, 
powiadamia Urząd o tym zamiarze w 
terminie dwóch tygodni od otrzymania 
informacji o projekcie dotyczącym 
nieruchomości. W przypadku braku 
odpowiedzi Urząd może przystąpić do 
planowanego działania.

6. Rada Organów Regulacyjnych niezw
łocznie powiadamia władzę budżetową o 
zamiarze zrealizowania każdego projektu, 
który może mieć znaczące skutki finansowe 
dla finansowania jej budżetu, w szczególno
ści o wszelkich projektach dotyczących 
nieruchomości, takich jak najem lub zakup 
budynków, jeżeli proponowany projekt 
wymaga dodatkowego finansowania ze 
środków wspólnotowych. W takim 
przypadku powiadamia o tym zamiarze 
również Komisję. Jeżeli którykolwiek dział
władzy budżetowej zamierza wydać opinię, 
powiadamia Urząd o tym zamiarze w 
terminie dwóch tygodni od otrzymania 
informacji o projekcie dotyczącym 
nieruchomości. W przypadku braku 
odpowiedzi Urząd może przystąpić do 
planowanego działania.

Uzasadnienie

Patrz poprawka 77

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 20 lub art. 21, jeżeli Urząd zamierza
podjąć środki zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, w stosownych 
przypadkach konsultuje się z 
zainteresowanym stronami oraz umożliwia 
im wypowiedzenie się w rozsądnym 
terminie w kwestii proponowanych 
środków. Wyniki procedur konsultacyjnych 
są udostępniane przez Urząd, chyba że 
dotyczą one informacji poufnych.

Jeżeli Urząd zamierza wydać decyzję
zgodnie z przepisami niniejszego rozporz
ądzenia, w stosownych przypadkach 
konsultuje się z zainteresowanym stronami, 
w tym ze Stałą Grupą Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron i innymi 
grupami reprezentującymi interesy 
konsumentów, oraz umożliwia im 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie w 
kwestii proponowanych środków. Wyniki 
procedur konsultacyjnych są udostępniane 
przez Urząd, chyba że dotyczą one 
informacji poufnych.

Uzasadnienie
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Zmiany wskazują na zmiany uprawnień i obowiązków BERT w art. 3. Proponuje się, aby 
BERT nie posiadał uprawnień do narzucania środków i aby był w głównej mierze organem 
konsultacyjnym wyłącznie wydającym opinie. Nawiązanie do grup reprezentujących interesy 
konsumentów ma na celu zagwarantowanie, że interesy konsumentów będą odpowiednio 
brane pod uwagę.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Personel Urzędu, w tym Dyrektor i Główny 
Urzędnik ds. Bezpieczeństwa Sieci oraz 
urzędnicy oddelegowani czasowo przez pa
ństwa członkowskie, składa deklaracje 
zobowiązań i deklaracje interesów wykazuj
ące wszelkie bezpośrednie lub pośrednie 
interesy, które mogłyby być uważane za 
szkodliwe dla ich niezależności. Deklaracje 
te są składane w formie pisemnej.

Personel Urzędu, w tym Dyrektor
Wykonawczy oraz urzędnicy oddelegowani 
czasowo przez państwa członkowskie, sk
łada deklaracje zobowiązań i deklaracje 
interesów wykazujące wszelkie bezpo
średnie lub pośrednie interesy, które mog
łyby być uważane za szkodliwe dla ich 
niezależności. Deklaracje te są składane w 
formie pisemnej.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma uwzględniać propozycje zawarte w art. 3 i 24 dotyczące usunięcia 
stanowiska Głównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa Sieci.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie Rady Administracyjnej,
Rady Organów Regulacyjnych, Dyrektor, 
eksperci zewnętrzni oraz personel Urzędu, 
w tym urzędnicy oddelegowani czasowo 
przez państwa członkowskie, podlegają
również po zakończeniu pełnienia przez 
nich obowiązków wymogom dotyczącym 
poufności określonych w art. 287 Traktatu.

2. Członkowie Rad, Dyrektor
Wykonawczy, eksperci zewnętrzni oraz 
personel Urzędu, w tym urzędnicy 
oddelegowani czasowo przez państwa cz
łonkowskie, podlegają również po zako
ńczeniu pełnienia przez nich obowiązków 
wymogom dotyczącym poufności okre
ślonych w art. 287 Traktatu.
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd reprezentuje jego Dyrektor. skreślony

Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest zgodna ze zmianami w strukturze zarządczej oraz z przyznaniem 
Radzie Wykonawczej w art. 28 ust. 1 prawa do reprezentowania BERT.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

1. Do pracowników Urzędu, w tym do 
Dyrektora Wykonawczego, z wyłączeniem 
ekspertów delegowanych przez państwa cz
łonkowskie, 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.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany stanowią odzwierciedlenie propozycji zawartych w art. 3 i 24, dotycz
ących usunięcia stanowiska Głównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa Sieci oraz zmian w zarz
ądzaniu, tzn. likwidacji Rady Administracyjnej i zwiększenia roli Rady Organów 
Regulacyjnych.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu pięciu lat po rozpoczęciu działalno
ści 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 uwzgl
ędnia 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 dwóch lat po rozpoczęciu dzia
łalności Urzędu, a następnie raz na pięć lat
Urząd ocenia swoje wyniki. 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 uwzgl
ędnia opinie zainteresowanych stron, w tym 
konsumentów i organizacji konsumentów,
zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na 
poziomie krajowym. Sprawozdanie wraz z 
wszelkimi związanymi z nim wnioskami jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56

Przepisy przejściowe

skreślony

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 rozporz
ądzenia.
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
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Artykuł ma być skreślony zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w art. 3 (ENISA nie 
zostanie włączona do BERT).
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