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Poprawka 76
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejszym ustanawia się Organ 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacji (z ang. BERT) jako 
organ posiadający zakres obowiązków 
określony w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne tworzenie urzędu ds. rynku; powinien on być zastąpiony komitetem 
doradczym działającym zgodnie z prawem UE. Z orzeczenia Wielkiej Izby ETS z dnia 2 maja 
2006 r. w sprawie C-217/04 Wielka Brytania przeciwko Parlamentowi i Radzie wynika, że 
art. 95 można wykorzystać jako podstawę do ustanowienia organu wspólnotowego.

Poprawka 77
Sharon Bowles

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 
dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
informacji leżących w kompetencjach 
Urzędu;

skreślono

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 78
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 79
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Urząd otrzyma od Komisji, na 
mocy art. 16 ust. 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), polecenie 
przeprowadzenia analizy odnośnego rynku 
w jednym z państw członkowskich, 
przedstawia on Komisji swoją opinię oraz 
wszelkie niezbędne informacje, w tym 
dotyczące rezultatów konsultacji 
publicznych i analizy rynku. W przypadku 
stwierdzenia przez Urząd braku efektywnej 

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, 
przeprowadza on badanie rynku we 
współpracy z właściwym krajowym 
organem regulacyjnym. Przedstawiają 
one wspólną opinię, podlegającą 
ostatecznej kontroli Urzędu, oraz 
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konkurencji na tym rynku, w swojej opinii 
ujmuje on, po konsultacjach publicznych, 
proponowane środki i określa, które z 
przedsiębiorstw należy uznać za 
przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji na 
tym rynku, oraz odpowiednie wymogi, 
które należy wprowadzić.

dostarczają Komisji wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dotyczące rezultatów 
konsultacji publicznych i analizy rynku. 
W przypadku stwierdzenia przez Urząd 
oraz krajowy organ regulacyjny braku 
efektywnej konkurencji na tym rynku, 
w swojej opinii ujmują one, po 
konsultacjach publicznych, proponowane 
środki i określają, które z przedsiębiorstw 
należy uznać za przedsiębiorstwa o 
znaczącej pozycji na tym rynku, oraz 
odpowiednie wymogi, które należy 
wprowadzić.

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

2. W stosownych przypadkach Urząd 
może, 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.

3. Na żądanie Urząd i krajowy organ 
regulacyjny udostępniają Komisji 
wszystkie informacje wykorzystywane
celem realizacji zadań, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 80
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na żądanie Urząd w stosownych 
wypadkach udziela porad Komisji
i Zespołowi ds. Polityki Spektrum 
Radiowego w kwestiach objętych 
zakresem odpowiedzialności Urzędu,



PE405.990v01-00 6/9 AM\722521PL.doc

PL

szczególności jego aspektów technicznych 
i ekonomicznych.

związanych z  wykorzystywaniem 
częstotliwości radiowych na potrzeby 
łączności elektronicznej we Wspólnocie. 
W odpowiednich przypadkach Urząd 
winien ściśle współpracować z Zespołem 
ds. Polityki Spektrum Radiowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego winien zachować kompetencje w dziedzinie 
spektrum, ale w stosownych sytuacjach Urząd winien współpracować z Zespołem i udzielać 
mu wsparcia.

Poprawka 81
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

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 
łączności elektronicznej.

3. Komisja może zażądać od Urzędu
udzielenia porad Zespołowi ds. polityki 
Spektrum Radiowego 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego winien zachować kompetencje w dziedzinie 
spektrum, ale w stosownych sytuacjach Urząd winien współpracować i udzielać Zespołowi 
wsparcia.
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Poprawka 82
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 83
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przychody Urzędu obejmują przede 
wszystkim:

1. Przychody Urzędu są następujące:

(a) opłaty za usługi świadczone przez 
Urząd;

(a) jedna trzecia rocznej kwoty 
finansowania płatna jest bezpośrednio 
w formie dotacji wspólnotowej w ramach 
odpowiedniej pozycji budżetu WE 
przewidzianej przez władzę budżetową, 
zgodnie z pkt. 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 
2006 r.;
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(b) część opłat za przyznanie prawa do 
użytkowania, wnoszonych przez 
wnioskodawców zgodnie z art. 17;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 84
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu pięciu lat po rozpoczęciu 
działalności Urzędu, a następnie raz na 

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

lata Komisja publikuje ogólne 
sprawozdanie dotyczące 
działalności Urzędu oraz zastosowania 
procedur ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ocena ta obejmuje wyniki 
osiągnięte przez Urząd i jego metody 
pracy, w odniesieniu do celu, mandatu 
i zadań Urzędu określonych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz w rocznych 
programach prac Urzędu. Ocena 
uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na 
poziomie krajowym. Sprawozdanie wraz 
z wszelkimi związanymi z nim wnioskami 
jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
Co sześć lat Parlament Europejski, 
Komisja i Rada, uwzględniając w należyty 
sposób ogólne sprawozdania, oceniają, 
czy Urząd osiągnął swoje cele związane ze 
spójnością przepisów i czy rynek może 
funkcjonować bez jego regulacyjnego 
nadzoru. W przypadku zgody w tej kwestii, 
Urząd albo zostanie zlikwidowany, albo 
otrzyma kolejny sześciomiesięczny 
mandat.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to szybko rozwijająca się dziedzina technologii; wskazane jest dokonywanie przeglądu 
częściej niż jeden raz w czasie każdej kadencji. Pożądane jest połączenie odnowienia mandatu 
Urzędu z ogólnymi sprawozdaniami oceniającymi jego funkcjonowanie. 
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