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Poprawka 86
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
udostępnienie 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 związanych 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 
szczegółowymi”) 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 
udostępnienie 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 związanych 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 
szczegółowymi”), a także stanowiska 
przyjęte przez organy UE, między innymi 
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 
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konkurencji na rynku.
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0287.

Or. cs

Poprawka 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Urząd będzie pomagać Komisji przez 
dokonywanie rocznych przeglądów działań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie, dotyczących informowania
obywateli o istnieniu i korzystaniu z 
jednego europejskiego numer alarmowego 
„112”. Roczny przegląd dokonywany przez 
Urząd określi najlepsze praktyki i nadal 
istniejące ograniczenia i przyczyni się do 
podniesienia poziomu ochrony i 
bezpieczeństwa obywateli podróżujących 
po terenie Unii Europejskiej.

(20) Urząd będzie pomagać Komisji przez 
dokonywanie rocznych przeglądów wiedzy
obywateli o istnieniu i korzystaniu z 
jednego europejskiego numeru
alarmowego „112”. Roczny przegląd 
dokonywany przez Urząd określi najlepsze 
praktyki i nadal istniejące ograniczenia i 
przyczyni się do podniesienia poziomu 
ochrony i bezpieczeństwa obywateli 
podróżujących po terenie Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 88
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Światowe usługi telekomunikacyjne 
to szczególny przypadek, w którym 
niezbędne może być ujednolicenie 
warunków udzielania zezwoleń. 
Powszechnie uznaje się, że usługi te, 
obejmujące zarządzanie danymi 
handlowymi i usługami głosowymi dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych z 
siedzibami w różnych krajach, a często
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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.

Or. en

Poprawka 89
Zuzana Roithová

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;

Or. cs

Poprawka 90
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) wymiana doświadczeń i wspieranie 
innowacyjności na rynku europejskim;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 91
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 93
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 94
Zuzana Roithová

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 Urząd 
Europejskich Regulatorów 
Telekomunikacji (BERT) (zwany dalej 
„Urzędem”) posiadający zakres 
obowiązków określony w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. cs

(Poprawka ta została zredagowana specjalnie dla wersji czeskiej (dotyczy użycia słowa 
„úřad” [urząd]) i odnosi się do całego aktu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich 
zmian w całym akcie).

Poprawka 95
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd przyczynia się do jednolitego 2. Urząd przyczynia się do jednolitego 
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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).

stosowania przepisów dyrektywy ramowej 
i dyrektyw szczegółowych, a także 
uwzględnia stanowiska przyjęte przez 
organy UE, poprzez wspieranie Komisji w 
przygotowywaniu zaleceń lub decyzji 
przyjmowanych przez Komisję zgodnie z 
art. 19 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

Or. cs

Poprawka 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 97
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 98
Zuzana Roithová

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 i 2.

Or. cs

Poprawka 99
Zuzana Roithová

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

Or. cs

Poprawka 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł oraz ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrażanie europejskiego numeru 
alarmowego „112”

Telekomunikacja dla służb ratunkowych

1. Urząd przeprowadza coroczny przegląd 
środków podejmowanych przez państwa 

1. Urząd przeprowadza coroczny przegląd 
wdrażania jednego europejskiego numeru 
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członkowskie i mających na celu 
informowanie obywateli o istnieniu i 
wykorzystaniu jednego europejskiego 
numeru alarmowego „112”, na podstawie 
informacji uzyskanych na mocy art. 26 
ust. 4 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy 
o usłudze powszechnej). Wyniki tego 
przeglądu zostają ujęte w rocznym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 21 
ust. 2.

alarmowego „112” przez państwa 
członkowskie, a także wiedzy obywateli o 
istnieniu tego numeru i korzystaniu z 
niego, na podstawie ocen 
przeprowadzonych przez niezależne 
organy na mocy art. 26 ust. 6 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej). Wyniki tego przeglądu 
zostają ujęte w rocznym sprawozdaniu, o 
którym mowa w art. 21 ust. 2.

Or. en

Poprawka 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na wniosek Komisji Urząd przekazuje 
jej opinie w sprawie kwestii technicznych 
związanych z wdrażaniem:

(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.

Or. en
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Poprawka 102
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) organizowanie lub wspieranie szkoleń 
dla krajowych organów regulacyjnych, 
innych krajowych organów administracji 
lub organów UE, w zakresie wszelkich 
zagadnień dotyczących łączności 
elektronicznej.

Or. cs

Poprawka 103
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd udostępnia informacje tego typu 
w łatwo dostępnej formie.

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

Or. cs

Poprawka 104
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia harmonizacji 
dostępu do informacji dotyczących 
wykorzystania widma radiowego we 
Wspólnocie, w każdym z państw 
członkowskich upubliczniany jest rejestr 
w formie wspólnego punktu dostępu, 

skreślony



PE406.113v01-00 12/23 AM\723497PL.doc

PL

służącego do udostępniania informacji 
dotyczących 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 załączniku do niniejszego 
rozporządzenia oraz wszelkie inne 
informacje, jakie Urząd uzna za stosowne. 
Komisja może przyjąć środki wykonawcze 
mające na celu dostosowanie zapisów w 
załączniku do rozwoju technicznego i 
rynkowego. Środki te, mające służyć 
zmianie innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia, 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 
głosowej i transmisji danych pobieranych 
od użytkowników telefonii komórkowej 
podczas roamingu w obrębie Wspólnoty, 
w tym, w odpowiednich przypadkach, 
szczególnych kosztów związanych z 
realizacją i odbiorem połączeń 
roamingowych w najbardziej oddalonych 
regionach Wspólnoty. Urząd monitoruje 
zmiany wysokości tych opłat i publikuje 
roczne sprawozdanie na ten temat.

Or. cs

Poprawka 105
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd publikuje roczne sprawozdanie 2. Urząd publikuje roczne sprawozdanie 
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dotyczące rozwoju sektora łączności 
elektronicznej, w tym kwestii 
konsumenckich, w którym określa bariery 
pozostałe do usunięcia przed 
urzeczywistnieniem jednolitego rynku 
łączności elektronicznej. Sprawozdanie 
zawiera również przegląd i analizę 
przekazywanych przez państwa 
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 
usłudze powszechnej).

dotyczące rozwoju sektora łączności 
elektronicznej, w tym kwestii 
konsumenckich, w którym określa bariery 
pozostałe do usunięcia przed 
urzeczywistnieniem jednolitego rynku 
łączności elektronicznej, w tym bariery 
związane 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 
państwa 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 
usłudze powszechnej). Te części 
sprawozdania, które dotyczą spraw 
związanych z konsumentami, w tym 
porównania cen dla odbiorców 
końcowych, są publikowane na stronie 
internetowej Urzędu w formie łatwo 
dostępnej dla konsumentów.

Or. cs

Poprawka 106
Zuzana Roithová

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;
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(c) Dyrektor; (c) Dyrektor Wykonawczy.

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

Or. cs

Poprawka 107
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Or. cs

(Celem tej poprawki jest dostosowanie czeskiego tłumaczenia do pierwotnej angielskiej wersji 
poprawki 55 złożonej przez Edit Herczog.)

Poprawka 108
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada Administracyjna wykonuje swoje 6. Rada Organów Regulacyjnych
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uprawnienia budżetowe zgodnie z art. 36 
do 38.

wykonuje swoje uprawnienia budżetowe 
zgodnie z art. 36 do 38.

Or. cs

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do całego aktu. Jej przyjęcie będzie wymagało odpowiednich zmian 
w całym akcie.

Poprawka 109
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Rada Administracyjna uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

12. Rada Organów Regulacyjnych
uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Or. cs

Poprawka 110
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Organów Regulacyjnych 
przedkłada Dyrektorowi swoją opinię w 
zakresie wynikającym z jej kompetencji 
przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, 
o których mowa w art. 4 do 23. Ponadto 
Rada Organów Regulacyjnych udziela 
Dyrektorowi wskazówek dotyczących
wykonywania zadań Dyrektora.

1. Obowiązkiem Rady Wykonawczej jest 
reprezentowanie Urzędu i dbanie, by 
Urząd wykonywał swą działalność zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto Wykonawcza Rada Organów 
Regulacyjnych udziela Dyrektorowi 
Wykonawczemu wskazówek niezbędnych 
do wykonywania jego zadań.

Or. cs
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Poprawka 111
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
głosowaniu nad nimi.

2. Przewodniczący Rady Wykonawczej jest 
corocznie wzywany do udziału w 
przesłuchaniu przed właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego w celu 
złożenia sprawozdania z działalności 
Urzędu.

Or. cs

Poprawka 112
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. cs
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Poprawka 113
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Organów Regulacyjnych 
zatwierdza odrębny rozdział sprawozdania 
rocznego poświęcony działalności 
regulacyjnej przewidziany w art. 26 ust. 
11 i art. 30 ust. 9.

skreślony

Or. cs

Poprawka 114
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Rada Organów Regulacyjnych,
uwzględniając 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 
kadencji Dyrektor może zostać wezwany 
do złożenia oświadczenia przed właściwym 
komitetem Parlamentu Europejskiego i do 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tego komitetu. 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.
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Or. cs

Poprawka 115
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Dyrektor Wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska tylko na 
podstawie decyzji Rady Organów 
Regulacyjnych. Rada Organów 
Regulacyjnych podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

Or. cs

(Celem tej poprawki jest dostosowanie czeskiego tłumaczenia do pierwotnej angielskiej wersji 
poprawki złożonej przez Edit Herczog.)

Poprawka 116
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs
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Poprawka 117
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stała Grupa Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron

skreślony

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

Or. cs
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Poprawka 118
Edit Herczog

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 
Urząd;

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

(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

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.
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Poprawka 119
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przychody Urzędu obejmują przede 
wszystkim:

1. Przychody Urzędu przedstawiają 
następujące proporcje:

(a) opłaty za usługi świadczone przez 
Urząd;

(a) jedna trzecia rocznych przychodów 
pochodzi z dotacji wspólnotowej z 
odpowiedniego rozdziału budżetu 
ogólnego UE na podstawie decyzji władzy 
budżetowej podjętej zgodnie z art. 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 6 maja 2006 r.;

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

(b) dwie trzecie rocznych przychodów 
pochodzą z wkładów krajowych organów 
regulacyjnych; państwa członkowskie 
wnoszą wkłady w jednakowej wysokości; 
państwa członkowskie zapewniają 
krajowym organom regulacyjnym zasoby 
finansowe i ludzkie wystarczające do 
wykonywania zadań powierzonych im 
przez Urząd oraz do właściwego 
finansowania Urzędu; państwa 
członkowskie powinny określić pozycję 
budżetową, z której krajowe organy 
regulacyjne muszą korzystać, by zapewnić 
zasoby na finansowanie Urzędu ze swoich 
rocznych budżetów; budżety te są 
podawane do publicznej wiadomości. 

(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. cs
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Poprawka 120
Zuzana Roithová

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 opinię 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, w stosownych 
przypadkach konsultuje się z 
zainteresowanym stronami, w tym z 
odpowiedniemi organizacjami 
konsumentów, oraz umożliwia im 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie 
w kwestii proponowanej opinii. Wyniki 
procedur konsultacyjnych są udostępniane 
przez Urząd, chyba że dotyczą one 
informacji poufnych.

Or. cs

Poprawka 121
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Rady Administracyjnej, Rady 
Organów Regulacyjnych i Komisji 
Odwoławczej, 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.

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.

Or. cs
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Poprawka 122
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ciągu dwóch lat po rozpoczęciu 
działalności Urzędu, a następnie raz na 
pięć lat Urząd ocenia wyniki swojej 
działalności. 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,
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.

Or. cs
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