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Poprawka 133
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przyjęte w 2002 r. ramy regulacyjne dla 
łączności elektronicznej ustanowiły system 
regulacji przez krajowe organy regulacyjne 
i przewidują współpracę pomiędzy tymi 
organami oraz współpracę tych organów z 
Komisją mającą na celu zapewnienie 
spójnej praktyki regulacyjnej i jednolitego 
zastosowania ram regulacyjnych na całym 
obszarze Wspólnoty.

(2) Przyjęte w 2002 r. ramy regulacyjne dla 
łączności elektronicznej ustanowiły system 
regulacji przez krajowe organy regulacyjne 
i przewidują współpracę pomiędzy tymi 
organami oraz współpracę tych organów z 
Komisją mającą na celu zapewnienie 
spójnej praktyki regulacyjnej i jednolitego 
zastosowania ram regulacyjnych na całym 
obszarze Wspólnoty, pozostawiając jednak 
miejsce na konkurencję w zakresie 
uregulowań prawnych między krajowymi 
organami regulacyjnymi w świetle 
szczególnych krajowych warunków 
rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

BERT nie powinien prowadzić do pełnej harmonizacji rynków krajowych. Należy utrzymać 
zdrową konkurencję w zakresie uregulowań prawnych.

Poprawka 134
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) BERT zostanie ustanowiony w celu 
osiągnięcia koordynacji między krajowymi 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich bez ujednolicania 
istniejących koncepcji regulacyjnych w 
stopniu, który osłabiłby konkurencję w 
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zakresie uregulowań prawnych.

Or. en

Poprawka 135
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 136
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Obecne podejście polegające na 
budowaniu większej spójności wśród 
krajowych organów regulacyjnych 
poprzez wymianę informacji i wiedzy 
praktycznej okazało się skuteczne w 
niedługim okresie, jaki minął od jego 
wprowadzenia. Potrzebna będzie jednak 
bardziej intensywna koordynacja między 
wszystkimi organami regulacyjnymi na 
szczeblu krajowym i europejskim, aby 
zrozumieć i dalej rozwijać rynek 
wewnętrzny usług łączności elektronicznej 
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w celu zwiększenia spójności regulacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat doprowadzono do współpracy, chociaż nie jest ona 
doskonała, między krajowymi organami regulacyjnymi. Potrzebna jest ściślejsza współpraca, 
aby zrozumieć i kierować europejski rynek łączności we właściwym kierunku.

Poprawka 137
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Z tego względu wymagane jest 
ustanowienie nowego wspólnotowego 
organu w postaci Europejskiego Urzędu 
ds. Rynku Łączności Elektronicznej
(zwanego dalej „Urzędem”). Urząd wniesie 
istotny wkład w postęp w 
urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego 
przez wspieranie działań Komisji i 
krajowych organów regulacyjnych. Urząd 
będzie działać jako punkt odniesienia i 
zwiększy poziom zaufania z racji swej 
niezależności, jakości oferowanego 
doradztwa i dostarczanych informacji, 
przejrzystości procedur i metod działania, a 
także dbałości w wykonywaniu 
powierzonych zadań. 

(12) Z tego względu wymagane jest 
ustanowienie w oparciu o wzmocnioną 
Europejską Grupę Regulatorów (ERG)
nowego niezależnego wspólnotowego 
organu (zwanego dalej „Urzędem”). Urząd 
wniesie istotny wkład w postęp w 
urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego 
przez wspieranie działań Komisji i 
krajowych organów regulacyjnych. Urząd 
będzie działać jako punkt odniesienia i 
zwiększy poziom zaufania z racji swej 
niezależności, jakości oferowanego 
doradztwa i dostarczanych informacji, 
przejrzystości procedur i metod działania, a 
także dbałości w wykonywaniu 
powierzonych zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne tworzenie nowej agencji. Zamiast niej należy powołać organ taki, jak 
wzmocniona ERG, osadzony w systemie prawa 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. 
Stwarza to odpowiednią podstawę do powierzenia ERG większych uprawnień poprzez 
nadanie jej osobowości prawnej, a co za tym idzie niezależności.
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Poprawka 138
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14).Urząd zastąpi ERG i będzie służyć
jako wyłączne forum współpracy 
krajowych organów regulacyjnych w 
ramach pełnego zakresu wykonywanych 
przez nie zadań, zgodnie z ramami 
regulacyjnymi.

(14).Urząd zastąpi ERG i będzie 
funkcjonować jako wyłączne forum 
współpracy krajowych organów 
regulacyjnych oraz ich władz i Komisji w 
ramach pełnego zakresu wykonywanych 
przez nie zadań, zgodnie z ramami 
regulacyjnymi.

Or. ro

Poprawka 139
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro



AM\723731PL.doc 7/68 PE406.122v01-00

PL

Poprawka 140
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd będzie odpowiednio doradzać 
Komisji i krajowym organom 
regulacyjnym zgodnie ze wspólnotowymi 
ramami regulacyjnymi łączności 
elektronicznej i w ten sposób wspomagać 
ich skuteczne wdrażanie.

(18) Urząd będzie odpowiednio doradzać 
Komisji i krajowym organom 
regulacyjnym, a także Parlamentowi 
Europejskiemu na jego wniosek, zgodnie 
ze wspólnotowymi ramami regulacyjnymi 
łączności elektronicznej i w ten sposób 
wspomagać ich skuteczne wdrażanie.

Or. ro

Poprawka 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 20

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) Roczny przegląd dokonywany przez 
BERT powinien określać najlepsze 
praktyki regulacyjne, zwłaszcza w związku
z nadal istniejącymi trudnościami na 
rynku, i przyczyniać się do podniesienia 
poziomu ochrony i bezpieczeństwa 
obywateli.

Or. es
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Uzasadnienie

Ponieważ uprawnienia przyznane Urzędowi wykraczają poza uprawnienia, jakie tego typu 
organ powinien posiadać, poprawka ma na celu zachowanie spójności z podejściem 
przyjętym w poprawkach do innych proponowanych przepisów.

Poprawka 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W kontekście celów określonych w 
decyzji 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (decyzji o 
spektrum radiowym), Komisja może 
zwrócić się o niezależną opinię ekspercką 
Urzędu w sprawach dotyczących 
wykorzystania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie. Taka opinia może 
obejmować przeprowadzenie 
szczegółowych badań technicznych, jak 
również ocenę wpływu ekonomicznego i 
społecznego oraz analizę dotyczącą 
działań w ramach polityki częstotliwości. 
Może ona również obejmować sprawy 
związane z wdrażaniem art. 4 decyzji 
676/2002/WE, w przypadku kiedy Urząd 
zostanie poproszony o udzielenie porady 
Komisji w sprawie rezultatów uzyskanych 
w ramach upoważnienia Komisji dla 
Europejskiej Konferencji Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (CEPT). 

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z zadaniami BERT, ponieważ ich zakres powinien wyraźnie wskazywać, że 
nie obejmuje on zarządzania i użytkowania widma.
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Poprawka 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Chociaż rozwój technologii i rynków 
zwiększył potencjał dla wprowadzenia 
usług łączności elektronicznej ponad 
granicami poszczególnych państw 
członkowskich, pojawia się ryzyko, że 
istnienie różnych krajowych warunków 
prawnych i regulacyjnych dotyczących 
wprowadzania tych usług utrudni 
świadczenie tego rodzaju usług 
transgranicznych. Z tego względu Urząd 
będzie odgrywać kluczową rolę w 
tworzeniu zharmonizowanych warunków 
dla udzielania zezwoleń dla takich usług, 
zarówno w odniesieniu do ogólnych 
zezwoleń, prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych czy też prawa 
użytkowania numerów, oraz w doradztwie 
dla Komisji w sprawach szczegółów 
działań, które powinny zostać podjęte 
zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE 
(dyrektywą ramową) w celu osiągnięcia 
takich zharmonizowanych warunków.

(22) Chociaż rozwój technologii i rynków 
zwiększył potencjał dla wprowadzenia 
usług łączności elektronicznej ponad 
granicami poszczególnych państw 
członkowskich, stopniowa konwergencja
różnych krajowych warunków prawnych i 
regulacyjnych dotyczących wprowadzania 
tych usług będzie coraz bardziej ułatwiać
świadczenie tego rodzaju usług 
transgranicznych.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka skraca punkt preambuły, upraszczając sformułowanie.
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Poprawka 144
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo sieci i informacji ma podstawowe znaczenie dla utrzymania zaufania klientów 
do usług społeczeństwa informacyjnego.
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Poprawka 145
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przypadku sporów o charakterze 
transgranicznym pomiędzy 
przedsiębiorstwami, dotyczących praw lub 
zobowiązań wynikających z ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej, na 
wniosek krajowego organu regulacyjnego 
właściwego do rozstrzygania sporów 
Urząd powinien mieć uprawnienia do
zbadania przyczyn sporu i udzielenia 
porady krajowym organom regulacyjnym 
w zakresie wyboru stosownych działań, 
jakie jego zdaniem należy podjąć w celu 
rozwiązania tego sporu zgodnie z 
przepisami ram regulacyjnych.

(26) W przypadku sporów o charakterze 
transgranicznym pomiędzy 
przedsiębiorstwami, dotyczących praw lub 
zobowiązań wynikających z ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej, na 
wniosek krajowego organu regulacyjnego 
właściwego do rozstrzygania sporów oraz 
na wniosek Komisji Urząd powinien 
zarządzić dochodzenie mające na celu
zbadanie przyczyn sporu i udzielenie
porady krajowym organom regulacyjnym 
w zakresie wyboru stosownych działań, 
jakie jego zdaniem należy podjąć w celu 
rozwiązania tego sporu zgodnie z 
przepisami ram regulacyjnych.

Or. ro

Poprawka 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby móc wykonywać zadania 
określone 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, 

(28) Aby móc wykonywać zadania 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
oraz aby lepiej rozumieć wyzwania w 
dziedzinie łączności elektronicznej, BERT 
musi znać wszystkie postanowienia 
dyrektywy ramowej i odnośnych dyrektyw 
szczegółowych, bez zajmowania się 
kwestiami odnoszącymi się do 
określonych organów lub agencji 
Wspólnoty, takich jak Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji, które działają poza jego 
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przekazywane przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z art. 13a ust. 3 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej), a także za pomocą ankiet.

ramami odniesienia.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że kwestie związane z bezpieczeństwem sieci i informacji nie 
wchodzą w zakres uprawnień BERT ani Urzędu, lecz ENISA.

Poprawka 147
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) BERT powinien przyczynić się do 
rozwoju kultury bezpieczeństwa sieci i 
informacji, przede wszystkim poprzez 
zrozumienie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
sieci, opracowanie najlepszych metod 
działania, promowanie działań z zakresu 
oceny ryzyka i współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi. W ramach przeglądu 
przewidzianego na 1 stycznia 2014 r. 
należy ponownie ocenić rolę BERT w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jest zbyt wcześnie, aby nadawać BERT większą rolę w kwestiach związanych z 
bezpieczeństwem, ale mądrze jest stwierdzić, że większa rola mogłaby się okazać potrzebna w 
niedalekiej przyszłości.
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Poprawka 148
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Jako centralny punkt upowszechniania 
i wymiany informacji w sprawach 
dotyczących regulacji usług łączności 
elektronicznej we Wspólnocie, oraz w celu 
zwiększenia przejrzystości i redukcji 
obciążeń administracyjnych wobec 
dostawców i użytkowników tych usług, 
Urząd powinien prowadzić i udostępniać 
rejestr zawierający informacje dotyczące 
wykorzystania częstotliwości wewnątrz 
Wspólnoty, którego podstawą będą 
standardowe informacje dostarczane 
regularnie przez każde z państw 
członkowskich. W celu poprawy 
przejrzystości cen detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie regulowanych 
połączeń w roamingu na terytorium 
Wspólnoty oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu w 
podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, Urząd zapewni 
zainteresowanym stronom dostęp do 
aktualnych informacji dotyczących 
zastosowania rozporządzenia (WE) nr 
717/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach telefonii 
ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz 
zmieniające dyrektywę 2002/21/WE oraz 
będzie co roku upubliczniać rezultaty 
odpowiedniego monitoringu.

(29) Jako centralny punkt upowszechniania 
i wymiany informacji w sprawach 
dotyczących regulacji usług łączności 
elektronicznej we Wspólnocie, oraz w celu 
zwiększenia przejrzystości i redukcji 
obciążeń administracyjnych wobec 
dostawców i użytkowników tych usług, 
Urząd powinien prowadzić i udostępniać 
rejestr zawierający informacje dotyczące 
wykorzystania częstotliwości wewnątrz 
Wspólnoty, którego podstawą będą 
standardowe informacje dostarczane 
regularnie przez każde z państw 
członkowskich. W celu poprawy 
przejrzystości cen detalicznych za 
wykonywanie i odbieranie regulowanych 
połączeń w roamingu na terytorium 
Wspólnoty oraz aby pomóc klientom 
korzystającym z roamingu w 
podejmowaniu decyzji co do korzystania 
ze swojego telefonu komórkowego 
podczas pobytu za granicą, BERT zapewni 
zainteresowanym stronom dostęp do 
aktualnych informacji dotyczących 
zastosowania rozporządzenia (WE) nr 
717/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach telefonii 
ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz 
zmieniające dyrektywę 2002/21/WE oraz 
będzie co roku upubliczniać rezultaty 
odpowiedniego monitoringu. Informacje te 
powinny zostać opublikowane w 
broszurze, a koszty jej publikacji i druku 
powinny zostać pokryte z budżetu BERT.

Or. ro
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Poprawka 149
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Komisja powinna mieć możliwość 
zwrócenia się do Urzędu z prośbą o 
podjęcie w ramach swoich ogólnych 
obowiązków wszelkich dodatkowych 
działań, które mogłyby przyczynić się do 
realizacji celów określonych we 
wspólnotowych ramach regulacyjnych 
łączności elektronicznej.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Takie przekazanie uprawnień nie wydaje się uzasadnione, ponieważ organom regulacyjnym 
należy powierzać tego typu zadania jedynie wtedy, gdy istnieje szczególna potrzeba regulacji i 
jedynie na mocy szczególnego aktu legislacyjnego przyjętego po konsultacji z 
zainteresowanymi grupami. W innym przypadku mogłoby wystąpić ryzyko przekazania zadań 
regulacyjnych, których konieczność nie została potwierdzona, jedynie na podstawie 
przypuszczenia, co mogłoby negatywnie wpłynąć na pewność prawną, a w końcowym efekcie 
na konkurencję. 

Poprawka 150
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Struktura Urzędu powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Doświadczenie z podobnymi organami 
Wspólnoty dostarcza pewnych wskazówek 
w tym zakresie, jednak struktura ta 
powinna być dostosowana do szczególnych 
potrzeb wspólnotowego systemu regulacji 

(32) Struktura BERT powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Struktura ta powinna być dostosowana do 
szczególnych potrzeb wspólnotowego 
systemu regulacji łączności elektronicznej. 
Należy zwłaszcza w pełni respektować rolę 
krajowych organów regulacyjnych oraz ich 
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łączności elektronicznej. Należy zwłaszcza 
w pełni uwzględnić rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność.

niezależność, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka usuwa wszelkie wątpliwości co do koncepcji niezależności krajowych organów 
regulacyjnych – zarówno poszczególnych organów na szczeblu krajowym, jak i zbiorowo na 
szczeblu europejskim – jako podstawy skutecznych uregulowań w tym sektorze.

Poprawka 151
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Struktura Urzędu powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Doświadczenie z podobnymi organami 
Wspólnoty dostarcza pewnych wskazówek 
w tym zakresie, jednak struktura ta 
powinna być dostosowana do szczególnych 
potrzeb wspólnotowego systemu regulacji 
łączności elektronicznej. Należy zwłaszcza 
w pełni uwzględnić rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność.

(32) Struktura BERT powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Struktura ta powinna być dostosowana do 
szczególnych potrzeb wspólnotowego 
systemu regulacji łączności elektronicznej. 
Należy zwłaszcza w pełni respektować rolę 
krajowych organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka usuwa wszelkie wątpliwości co do koncepcji niezależności krajowych organów 
regulacyjnych.
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Poprawka 152
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Struktura Urzędu powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Doświadczenie z podobnymi organami 
Wspólnoty dostarcza pewnych wskazówek 
w tym zakresie, jednak struktura ta 
powinna być dostosowana do szczególnych 
potrzeb wspólnotowego systemu regulacji 
łączności elektronicznej. Należy zwłaszcza 
w pełni uwzględnić rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność.

(32) Struktura BERT powinna być 
nierozbudowana i stosowna do 
wykonywanych zadań. Liczba personelu 
nie powinna przekraczać 30 osób.
Struktura ta powinna być dostosowana do 
szczególnych potrzeb wspólnotowego 
systemu regulacji łączności elektronicznej. 
Należy zwłaszcza w pełni uwzględnić rolę 
krajowych organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność.

Or. en

Poprawka 153
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Struktura Urzędu powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Doświadczenie z podobnymi organami 
Wspólnoty dostarcza pewnych wskazówek 
w tym zakresie, jednak struktura ta 
powinna być dostosowana do szczególnych 
potrzeb wspólnotowego systemu regulacji 
łączności elektronicznej. Należy zwłaszcza 
w pełni uwzględnić rolę krajowych 
organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność.

(32) Struktura BERT powinna być 
stosowna do wykonywanych zadań. 
Struktura ta powinna być dostosowana do 
szczególnych potrzeb wspólnotowego 
systemu regulacji łączności elektronicznej. 
Należy zwłaszcza w pełni uwzględnić rolę 
krajowych organów regulacyjnych oraz ich 
niezależność na wszystkich szczeblach.

Or. en
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Poprawka 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) BERT powinien mieć możliwość 
wypełniania swoich funkcji w sposób 
skuteczny i przede wszystkim niezależny. 
Interweniując w sprawach związanych z 
regulacją rynku, analogicznie do sytuacji 
na szczeblu krajowym, Rada Organów 
Regulacyjnych powinna działać 
niezależnie od jakichkolwiek interesów 
rynkowych i nie może zabiegać o 
instrukcje od żadnego rządu lub innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego ani 
przyjmować takich instrukcji..

Or. es

Uzasadnienie

Urząd nie powinien pełnić funkcji regulacyjnych, a jedynie doradcze.

Poprawka 155
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Urząd powinien nie tylko 
funkcjonować według zasad operacyjnych 
opartych na niezależności i przejrzystości, 
ale również stanowić organ otwarty na 
kontakty z przedstawicielami sektora, 
konsumentami i innymi zainteresowanymi 
stronami. Urząd powinien przyczyniać się 
do zacieśniania współpracy pomiędzy 
różnymi podmiotami działającymi w 
obszarze bezpieczeństwa sieci i informacji, 
między innymi przez organizowanie 

(37) BERT powinien nie tylko 
funkcjonować według zasad operacyjnych 
opartych na niezależności i przejrzystości, 
ale również stanowić organ otwarty na 
kontakty, między innymi, z 
przedstawicielami sektora, konsumentami, 
związkami zawodowymi, podmiotami 
sektora publicznego, ośrodkami badań i 
innymi zainteresowanymi stronami. W 
stosownych przypadkach BERT powinien 
wspierać Komisję w upowszechnianiu i 
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regularnych konsultacji z sektorem, 
ośrodkami badawczymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami, jak również 
przez stworzenie sieci kontaktowej 
organów Wspólnoty, podmiotów sektora 
publicznego wyznaczonych przez państwa 
członkowskie, przedstawicieli sektora 
prywatnego i organizacji konsumentów.

wymianie najlepszych wzorców wśród 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

BERT musi mieć możliwość konsultowania się i współdziałania z różnymi podmiotami sektora 
łączności elektroniczenj.

Poprawka 156
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności Urzędu, powinien on 
posiadać autonomiczny budżet. W 
przypadku dotacji z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej ma zastosowanie procedura 
budżetowa Wspólnoty. Ponadto Trybunał 
Obrachunkowy powinien przejąć kontrolę 
rachunków, zgodnie z art. 91 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 
2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 w 
sprawie ramowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów 
określonych w artykule 185 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

(40) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności BERT, powinien on 
posiadać autonomiczny budżet. Jedna 
trzecia środków pochodzić będzie
z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
natomiast dwie trzecie przychodu pokryją 
krajowe organy regulacyjne. Państwa 
członkowskie mają obowiązek 
dopilnować, aby krajowe organy 
regulacyjne posiadały wystarczające 
środki na ten cel i zapewniły 
bezwarunkowe finansowanie. Taka 
metoda finansowania nie powinna 
naruszać niezależności BERT zarówno od 
państw członkowskich, jak i od Komisji 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 157
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Komisja powinna być uprawniona do 
nakładania kar finansowych na
przedsiębiorstwa, które nie dostarczą 
informacji niezbędnych Urzędowi dla 
skutecznego wykonywania zadań. Ponadto 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
stosowne ramy dla nakładania 
skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających kar na przedsiębiorstwa za 
niespełnienie wymogów określonych w 
tym rozporządzeniu. 

(42) Komisja powinna być uprawniona do 
podjęcia niezbędnych środków, w 
przypadku gdy przedsiębiorstwa nie 
dostarczą informacji niezbędnych BERT
dla skutecznego wykonywania zadań. 
Ponadto państwa członkowskie powinny 
zapewnić stosowne ramy dla nakładania 
skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających kar na przedsiębiorstwa za 
niespełnienie wymogów określonych w 
tym rozporządzeniu. 

Or. en

Poprawka 158
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) W dniu 1 stycznia 2014 r. powinien 
nastąpić przegląd w celu dokonania 
oceny, czy istnieje konieczność 
przedłużenia mandatu BERT. W 
przypadku gdy przedłużenie jest 
uzasadnione, należy dokonać przeglądu 
uregulowań budżetowych i 
proceduralnych, a także przeglądu 
zasobów ludzkich.

Or. en
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Poprawka 159
Alexander Alvaro

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 Europejską 
Radę Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (ERBEC) posiadającą 
zakres obowiązków określony w 
niniejszym rozporządzeniu. Komisja 
konsultuje się z ERBEC przy wypełnianiu 
swoich funkcji wynikających z dyrektywy 
ramowej i dyrektyw szczegółowych 
zgodnie z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia.
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Przyjęcie jej pociągnie za 
sobą odpowiednie zmiany w całym akcie.)

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest nadanie formalnego charakteru rozszerzonemu zakresowi dawnej ERG 
jako doradcy i koordynatorowi wspólnej europejskiej polityki regulacyjnej. Termin odnosi się 
do całego tekstu.

Poprawka 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Europejską 
Grupę Regulatorów (ERG) posiadającą
zakres obowiązków określony w 
niniejszym rozporządzeniu.
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Przyjęcie jej pociągnie za 
sobą odpowiednie zmiany w całym akcie.)
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Uzasadnienie

Nie jest konieczne tworzenie nowej agencji. Zamiast niej należy powołać organ taki, jak 
wzmocniona ERG, osadzony w systemie prawa 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. 
Stwarza to odpowiednią podstawę do powierzenia ERG większych uprawnień poprzez 
nadanie jej osobowości prawnej, a co za tym idzie niezależności.

Poprawka 161
David Hammerstein

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. Urząd przyczynia się do 
lepszego funkcjonowania wewnętrznego 
rynku sieci i usług łączności 
elektronicznej, w tym w szczególności do: 

a) ułatwienia interoperacyjnych 
transgranicznych rynków łączności,
b) pozbawionej dyskryminacji dostępności 
rynków łączności elektronicznej,
c) zarządzania przekształcaniem rynku w 
kierunku nieodpłatnej infrastruktury 
informacyjnej, takiej jak Internet,
d) spójności krajowych działań 
regulacyjnych 
poprzez realizację zadań wymienionych w 



PE406.122v01-00 22/68 AM\723731PL.doc

PL

rozdziałach II i III.

Or. en

Uzasadnienie

Zadaniem urzędu powinna być promocja konkurencji. Nie może „rozwijać” łączności 
obejmującej cały obszar Wspólnoty. Główne zadania stanowią zarządzanie strukturalnym 
przechodzeniem od tradycyjnych rynków łączności w kierunku świata Internetu oraz 
eliminowanie barier i dyskryminacji poprzez zapewnienia spójnego podejścia wszystkich 
regulatorów w Europie.

Poprawka 162
Patrizia Toia

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. BERT 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 
przyczynia się do lepszego funkcjonowania 
wewnętrznego rynku sieci i usług łączności 
elektronicznej, w tym w szczególności do 
promocji skutecznego i spójnego 
stosowania ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej oraz do rozwoju łączności 
elektronicznej obejmującej cały obszar 
Wspólnoty.

Or. en
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Poprawka 163
Erika Mann

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. BERT 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 
przyczynia się do poprawy uregulowań 
krajowych w sektorze łączności 
elektronicznej oraz do lepszego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku sieci 
i usług łączności elektronicznej, w tym w 
szczególności do rozwoju łączności 
elektronicznej obejmującej cały obszar 
Wspólnoty.

Or. en

Poprawka 164
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. BERT pełni rolę płaszczyzny wymiany 
informacji i podejmowania spójnych 
decyzji przez krajowe organy regulacyjne. 
BERT zapewnia bazę organizacyjną 
procesu decyzyjnego krajowych organów 
regulacyjnych. BERT przyjmuje wspólne 
stanowiska i uwagi oraz doradza Komisji i 
wspiera krajowe organy regulacyjne we 
wszystkich kwestiach pozostających w 
zakresie zadań powierzonych krajowym 
organom regulacyjnym na mocy 
dyrektywy ramowej i dyrektyw 
szczegółowych.
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Or. en

Poprawka 165
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Z chwilą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Rada i Parlament 
Europejski przyjmują decyzję 
ustanawiającą biuro zapewniające BERT 
odpowiednie środki. Na mocy decyzji 
biuro stanowi część administracji 
Wspólnoty, jeśli chodzi o warunki 
zatrudnienia i zobowiązania budżetowe. O 
ile jest to wymagane w celu zapewnienia 
autonomicznego wypełniania zadań 
BERT, decyzja przewiduje szczególny 
regulamin pracowników biura. Ponadto 
decyzja ustanawia zasady pierwszego 
zgromadzenia i pierwszego przewodnictwa 
BERT.
Siedzibą biura jest Bruksela.

Or. en

Poprawka 166
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
Urząd wykonuje następujące zadania:

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
BERT wykonuje następujące zadania:

Or. en
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Poprawka 167
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wydawanie z własnej inicjatywy opinii, 
zaleceń i decyzji, jeśli przewiduje to 
niniejsze rozporządzenie, we wszystkich 
kwestiach pozostających w zakresie zadań 
powierzonych BERT;

Or. en

Uzasadnienie

BERT będzie działał jedynie w zakresie zadań powierzonych mu na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Będzie niezależnycm organem działającym z własnej inicjatywy.

Poprawka 168
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) wydawanie na wniosek Komisji, 
krajowych organów regulacyjnych lub z 
własnej inicjatywy opinii oraz wspieranie 
Komisji poprzez zapewnianie 
dodatkowego wsparcia technicznego i 
innych niezbędnych informacji 
technicznych we wszystkich kwestiach 
dotyczących łączności elektronicznej;

Or. ro
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Poprawka 169
David Hammerstein

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) udzielanie pomocy technicznej i 
docieranie do społeczności zajmujących 
się udostępnianiem kodów źródłowych, 
które tworzą podstawowe elementy 
europejskiej infrastruktury łączności;

Or. en

Uzasadnienie

Duża część europejskiej infrastruktury łączności elektronicznej rozwija się obecnie dzięki 
społecznościom zajmującym się udostępnianiem kodów źródłowych. Nowa instytucja musi 
dotrzeć do tych społeczności i podnieść ich wiedzę o działalności regulacyjnej na szczeblu 
europejskim.

Poprawka 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) doradzanie krajowym organom 
regulacyjnym w sprawach dotyczących 
sporów transgranicznych i, w stosownych 
przypadkach, kwestii eDostępności.

Or. es

Uzasadnienie

Należy unikać terminu „zalecenie”, ponieważ w prawie wspólnotowym zyskał on specjalne 
znaczenie.
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Poprawka 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) opracowywanie i przedstawianie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
rocznego sprawozdania w sprawie 
bezpieczeństwa sieci łączności 
elektronicznej i systemów informacyjnych 
koncentrującego się na świadczeniu 
szczególnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności w 
dziedzinie elektronicznych usług 
administracji państwowej, a także 
proponowanie Komisji środków 
poprawiających bezpieczeństwo tych sieci 
i systemów.  

Or. ro

Uzasadnienie

Parlament i Komisja powinny przedyskutować kwestię bezpieczeństwa szczególnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności elektronicznych usług administracji 
publicznej.

Poprawka 172
David Hammerstein

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) udostępnianie oprogramowania 
licencjowanego zgodnie z licencją 
publiczną Unii Europejskiej lub licencją z 
nią zgodną.

Or. en
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Uzasadnienie

Instytucja może nie tylko organizować konferencje, ale również publikować oprogramowanie 
dla krajowych organów regulacyjnych lub użytkowników końcowych. Poprawka precyzuje te 
kwestię.

Poprawka 173
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek Komisji BERT wydaje 
opinie w sprawie wszelkich zagadnień 
dotyczących łączności elektronicznej 
zgodnie z postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia. BERT może również 
przekazać Komisji lub krajowym organom 
regulacyjnym opinię w sprawie tych 
zagadnień z własnej inicjatywy. W 
stosownych przypadkach BERT 
przedstawia rozwiązania alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że BERT działa wyłącznie w zakresie przewidzianym w 
niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 174
Nikolaos Vakalis

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 

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

zaleceń lub decyzji przyjmowanych przez 
Komisję zgodnie z art. 19 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej). BERT 
zarządza monitorowaniem przestrzegania 
uregulowań za pomocą spójnych 
kluczowych wskaźników wyników 
rocznych służących porównywaniu 
wyników, zwłaszcza w odniesieniu do 
utrzymujących się wąskich gardeł. 

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zharmonizowango wdrożenia istniejących przepisów 
dotyczących uwolnienia dostępu do pętli lokalnej (LLU) ma konsekwentne monitorowanie i 
porównywanie wyników. BERT powinien posiadać uprawnienia do nadzoru właściwego 
wdrożenia LLU i ustalania jasnych punktów odniesienia w zakresie najlepszych wzorców 
odnoszących się do terminów, cen i stosowanych procedur. BERT powinien udostępniać 
krajowym organom regulacyjnym ujednolicone punkty odniesienia w celu oceny wdrożenia na 
podstawie kluczowych wskaźników wyników rocznych, które obejmowałyby warunki czasowe i 
udostępnianie pętli lokalnych, poziomy cen i usług oraz warunki systemów informacyjnych. 

Poprawka 175
Anni Podimata

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. BERT 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). BERT 
zarządza monitorowaniem przestrzegania 
uregulowań za pomocą spójnych 
kluczowych wskaźników wyników 
rocznych służących porównywaniu 
wyników, zwłaszcza w odniesieniu do 
utrzymujących się wąskich gardeł. 
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Or. en

Uzasadnienie

BERT powinien posiadać uprawnienia do nadzoru właściwego wdrożenia przepisów 
dotyczących uwolnienia dostępu do pętli lokalnej i ustalania jasnych punktów odniesienia w 
zakresie najlepszych wzorców odnoszących się do terminów, cen i stosowanych procedur.

Poprawka 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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. BERT przyczynia się do jednolitego 
stosowania przepisów dyrektywy ramowej 
i dyrektyw szczegółowych poprzez 
wspieranie Komisji, jeśli o to wystąpi, w 
przygotowywaniu zaleceń lub decyzji 
przyjmowanych przez Komisję w związku 
z każdą z kwestii, o których mowa w art. 3 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 
19 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją dotyczącą BERT przedstawioną w poprzednich poprawkach.

Poprawka 177
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) analizy poszczególnych rynków 
krajowych, zgodnie z art. 16 dyrektywy 

(e) analizy poszczególnych rynków 
krajowych, zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) oraz w 
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2002/21/WE (dyrektywy ramowej); stosownych przypadkach - rynków 
lokalnych;

Or. en

Uzasadnienie

BERT pełni rolę doradczą w sprawie analizy rynku na szczeblu krajowym, a w stosownych 
przypadkach - szczeblu lokalnym.

Poprawka 178
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) skuteczne wdrażanie numeru 
alarmowego „112”, zgodnie z art. 26 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej);

(h) wdrażanie i monitorowanie 
skutecznego korzystania z numeru 
alarmowego „112”, zgodnie z art. 26 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej);

Or. ro

Poprawka 179
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) środki na rzecz zapewnienia 
przejrzystości w celu uwolnienia dostępu 
do pętli lokalnej, zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie);

(m) środki na rzecz zapewnienia 
przejrzystości w celu uwolnienia dostępu 
do pętli lokalnej, zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie). Środki te w szczególności 
obejmują cele dotyczące wprowadzania w 
życie rozporządzenia (WE) nr 2887/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. w sprawie 
uwolnionego dostępu do pętli lokalnej1, 
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takie jak terminy, warunki produkcji i 
udostępnienia pętli lokalnych, poziomy 
cen i usług dla celów umów o poziomie 
usług, a także warunki systemów 
informacyjnych gwarantujące równy 
dostęp do poszczególnych informacji.
_____________________
1 Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zharmonizowanego wdrożenia istniejących przepisów 
dotyczących uwolnienia dostępu do pętli lokalnej (LLU) ma konsekwentne monitorowanie i 
porównywanie wyników. BERT powinien posiadać uprawnienia do nadzoru właściwego 
wdrożenia LLU i ustalania jasnych punktów odniesienia w zakresie najlepszych wzorców 
odnoszących się do terminów, cen i stosowanych procedur. BERT powinien udostępniać 
krajowym organom regulacyjnym ujednolicone punkty odniesienia w celu oceny wdrożenia na 
podstawie kluczowych wskaźników wyników rocznych, które obejmowałyby warunki czasowe i 
udostępnianie pętli lokalnych, poziomy cen i usług oraz warunki systemów informacyjnych. 

Poprawka 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(o) kwestie pozostające w gestii BERT 
określone w dyrektywie ramowej i 
dyrektywach szczegółowych, o ile 
wpływają one na zarządzanie widmem lub 
zarządzanie to wpływa na nie;

Or. es

Uzasadnienie

Właściwe byłoby, aby dyrektywy precyzowały, które kwestie powinny wchodzić w zakres 
kompetencji Urzędu.
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Poprawka 181
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja i krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają w jak największym stopniu 
opinie dostarczone przez BERT. W 
przypadku gdy BERT proponuje 
rozwiązania alternatywne, uwzględniając 
różne warunki rynkowe i zależność od 
metod obranych w różnych podejściach 
regulacyjnych, krajowe organy 
regulacyjne rozważają, które rozwiązanie 
najlepiej odpowiada ich podejściu 
regulacyjnemu. Krajowe organy 
regulacyjne i Komisja podają do 
wiadomości publicznej sposób, w jaki 
opinia BERT została uwzględniona.

Or. en

Uzasadnienie

Przy proponowaniu rozwiązań należy uwzględnić różnice występujące na rynkach krajowych.

Poprawka 182
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

środków naprawczych

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

środków naprawczych

Or. en
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Uzasadnienie

Nawet po usunięciu weta Komisji w sprawie środków naprawczych BERT powinien odgrywać 
pewną rolę w tej sprawie.

Poprawka 183
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

środków naprawczych

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

środków naprawczych

Or. en

Poprawka 184
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

środków naprawczych

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

środków naprawczych

Or. en

Uzasadnienie

Aby utrzymać spójność z dyrektywą (2000/21/WE) w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej, w której BERT odgrywa pewną rolę w zakresie środków 
naprawczych, konieczne jest zachowanie odniesienia do nich. 
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Poprawka 185
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Konsultacje BERT w sprawie definicji i 
analizy rynków krajowych oraz w sprawie 
środków naprawczych

Or. en

Uzasadnienie

Nawet po usunięciu weta Komisji w sprawie środków naprawczych BERT powinien odgrywać 
pewną rolę w tej sprawie.

Poprawka 186
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd rynków krajowych dokonywany 
przez Urząd

Przegląd rynków krajowych dokonywany 
przez BERT

Or. en

Poprawka 187
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Urząd otrzyma od Komisji, na 
mocy art. 16 ust. 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), polecenie 
przeprowadzenia analizy odnośnego rynku 

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

w jednym z państw członkowskich, 
przedstawia on Komisji swoją opinię oraz 
wszelkie niezbędne informacje, w tym 
dotyczące rezultatów konsultacji 
publicznych i analizy rynku. W przypadku 
stwierdzenia przez Urząd braku efektywnej 
konkurencji na tym rynku, w swojej opinii 
ujmuje on, po konsultacjach publicznych, 
proponowane środki i określa, które z 
przedsiębiorstw należy uznać za 
przedsiębiorstwa o znaczącej pozycji na 
tym rynku, oraz odpowiednie wymogi, 
które należy wprowadzić. Obowiązki te są 
zgodne z art. 8 i art. 9 do 13a dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) oraz 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy 
o usłudze powszechnej).

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny nie zakończy analizy odnośnego rynku w 
terminie określonym w art. 16 ust. 6 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), Komisja 
powinna mieć możliwość zwrócenia się do BERT o wydanie opinii zawierającej propozycję 
środka.

Poprawka 188
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Na wniosek krajowych organów 
regulacyjnych Urząd nawiązuje z nimi 
współpracę i oferuje im wsparcie i 
doradztwo techniczne w celu jak 
najlepszego wdrożenia numeru 
alarmowego „112”.

Or. ro
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Poprawka 189
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na żądanie BERT udziela porad 
Komisji i Komitetowi ds. polityki w 
zakresie widma radiowego (zwanego dalej 
„RSPC”) w kwestiach objętych zakresem 
odpowiedzialności BERT, wpływających 
na użytkowanie częstotliwości radiowych 
na potrzeby łączności elektronicznej we 
Wspólnocie lub na które takie 
użytkowanie wpływa. W stosownych 
przypadkach BERT współpracuje z RSPC.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe odniesienie do RSPC pozwała na zachowanie spójności z dyrektywą 2002/21/WE 
(dyrektywą ramową).

Poprawka 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Europejski urząd nie powinien odgrywać żadnej roli w sprawach widma, ani w dziedzinach, 
do których odnosi się art. 6 decyzji o spektrum radiowym (stosunki ze państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi), ponieważ w tym celu krajowe organy regulacyjne 
odpowiedzialne za kwestie widma powinny wchodzić w skład Urzędu.

Poprawka 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Urząd nie powinien posiadać żadnych uprawnień w kwestiach widma.

Poprawka 192
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
obejmować ocenę przez Urząd korzyści, 
które mogą płynąć dla wspólnego rynku 

1. Komisja może zwrócić się do BERT 
o przekazanie Komisji, RSPG lub RSC
opinii 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 przez BERT korzyści, 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Inicjatywa własna

Urząd może z własnej inicjatywy 
przekazać 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.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z uprawnieniami, jakie, jak się uważa, powinien posiadać europejski Urząd. 

Poprawka 194
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając politykę Wspólnoty w 
dziedzinie łączności elektronicznej Urząd 

1. Uwzględniając politykę Wspólnoty w 
dziedzinie łączności elektronicznej BERT
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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.

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. 
Uwzględniając różne warunki rynkowe i 
zależność od metod obranych w różnych 
podejściach regulacyjnych, BERT może 
opracować alternatywne rozwiązania 
problemów w zharmonizowanych ramach 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 195
David Hammerstein

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zlecanie lub przeprowadzanie badań 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz ich regulacji i 
ochrony; oraz 

(b) zlecanie lub przeprowadzanie badań 
dotyczących sieci łączności elektronicznej 
oraz interoperacyjności usług; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Terminowi „ochrona” brakuje precyzji. Najlepszym gwarantem konkurencji na rynku jest 
baczne obserwowanie kwestii interoperacyjności, ponieważ związane są one z celem 
propagowania konkurencji. Sprawia to, że przepis staje się bardziej precyzyjny.
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Poprawka 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zlecanie lub przeprowadzanie badań 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz ich regulacji i ochrony; 
oraz

(b) zlecanie lub przeprowadzanie badań 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz ich regulacji, w 
kwestiach pozostających w zakresie 
uprawnień BERT określonych w 
dyrektywie ramowej i dyrektywach 
szczegółowych;

Or. es

Uzasadnienie

Tematy sprawozdań, które można zlecać Urzędowi i BERT, powinny być ograniczone do 
kwestii pozostających w ich gestii. 

Poprawka 197
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zlecanie lub przeprowadzanie badań 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz ich regulacji i ochrony; 
oraz 

(b) zlecanie lub przeprowadzanie badań 
dotyczących sieci i usług łączności 
elektronicznej oraz elektronicznych usług 
i systemów administracji publicznej oraz 
ich regulacji; oraz 

Or. ro

Uzasadnienie

Elektroniczne usługi administracji publicznej powinny odgrywać istotną rolę w działalności 
instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo sieci łączności elektronicznej.  
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Poprawka 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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,
dotyczących zagadnień pozostających w 
zakresie uprawnień BERT określonych w 
dyrektywie ramowej i dyrektywach 
szczegółowych.

Or. es

Uzasadnienie

Tematy sprawozdań, które można zlecać Urzędowi i BERT, powinny być ograniczone do 
kwestii pozostających w ich gestii. 

Poprawka 199
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) ponadto wspólnie z państwami 
członkowskimi uzasadnia środki przyjęte 
przez Komisję w celu zapewnienia 
interoperacyjności sieci łączności 
elektronicznej, systemów informacyjnych i 
rejestrów elektronicznych, zgodnie z 
wymogami prawa wspólnotowego.  

Or. ro

Uzasadnienie

Niektóre projekty niezbędne do zapewnienia interoperacyjności sieci łączności elektronicznej, 
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systemów informacyjnych i rejestrów elektronicznych, zgodnie z wymogami prawa 
wspólnotowego, powinny zostać uzasadnione na szczeblu Wspólnoty i powinny zostać 
włączone do budżetu Wspólnoty.   

Poprawka 200
David Hammerstein

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 postaci ISO 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006 lub ISO/IEC 15445:2000 

Or. en

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia. Poprawka wymienia najpowszechniejsze normy ISO, które obowiązują 
agencje rządowe w wielu państwach członkowskich.

Poprawka 201
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. BERT udostępnia informacje tego typu 
w łatwo dostępnej formie; z 
uzasadnionych przyczyn przestrzega się 
zasad poufności.

Or. en
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Poprawka 202
Dragoş Florin David

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 
społeczeństwu, Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji w łatwo 
dostępnej formie.

Or. ro

Poprawka 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wraz z rocznym sprawozdaniem Urząd 
może przekazać Komisji opinię w sprawie 
środków, które można zastosować w celu 
rozwiązania problemów 
zidentyfikowanych w trakcie oceny 
kwestii, o których mowa w ust. 1.

3. Wraz z rocznym sprawozdaniem BERT 
przekazuje Komisji opinię w sprawie 
środków, które można zastosować w celu 
rozwiązania problemów 
zidentyfikowanych w trakcie oceny 
kwestii, o których mowa w ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Nie wydaje się właściwe, aby sprawozdanie Urzędu sporządzane było jedynie na życzenie 
Komisji, ponieważ logiczne jest, że jeśli Urząd lub BERT składają sprawozdanie na temat 
stanu rynków, sprawozdanie to powinno nie tylko określać bieżące problemy, ale również 
proponować odpowiednie rozwiązania, bez konieczności składanie przez Komisję specjalnego 
wniosku w tej sprawie.
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Poprawka 204
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Komisji Urząd udziela 
porad Komisji i państwom członkowskim
w sprawie poprawy interoperacyjności, 
dostępności oraz wykorzystania usług 
łączności elektronicznej i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych, a w 
szczególności uwzględnia przy tym 
kwestie dotyczące interoperacyjności 
transgranicznej. Urząd ustanawia zespół, 
w którego skład wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich, związków 
przedsiębiorstw sektora łączności 
elektronicznej, stowarzyszeń 
użytkowników końcowych i związków 
reprezentujących niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych. Zespół 
rozpatruje również szczególne potrzeby 
niepełnosprawnych użytkowników 
końcowych i osób w podeszłym wieku. 

1.Na wniosek Komisji lub z inicjatywy 
własnej Urząd udziela porad Komisji i 
krajowym organom regulacyjnym w 
sprawie poprawy interoperacyjności, 
dostępności oraz wykorzystania usług 
łączności elektronicznej i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych, a w 
szczególności uwzględnia przy tym 
kwestie dotyczące interoperacyjności 
transgranicznej, analizując szczególne 
potrzeby niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych i osób w 
podeszłym wieku.

Or. ro

Poprawka 205
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje spośród 
swoich członków przewodniczącego i 
zastępcę przewodniczącego. Jeżeli 
przewodniczący nie może pełnić swoich 
obowiązków, zastępuje go automatycznie 
zastępca przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 

2. Rada Organów Regulacyjnych powołuje 
spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go automatycznie zastępca 
przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
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jest odnawialna. Kadencja
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami Rady 
Administracyjnej.

przewodniczącego trwa dwa i pół roku, 
zgodnie z procedurami wyborczymi 
określonymi w regulaminie.

Or. en

Poprawka 206
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia Rady Administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli Rada 
Administracyjna nie postanowi inaczej, 
Dyrektor Urzędu bierze udział w 
obradach. Rada Administracyjna zbiera 
się co najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada Administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada Administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie Rady Administracyjnej mogą
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Obsługę 
sekretariatu na rzecz Rady 
Administracyjnej zapewnia Urząd.

3. Posiedzenia Rady Organów 
Regulacyjnych, zwoływane przez
przewodniczącego, odbywają się co 
najmniej cztery razy do roku w trybie 
zwyczajnym. Może ona również zbierać się 
w drodze wyjątku z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada Organów Regulacyjnych
może zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie Rady Organów 
Regulacyjnych mogą korzystać z pomocy 
doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem 
przepisów regulaminu wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zwoływania posiedzeń organu zarządzającego BERT powinien dokonywać przewodniczący 
tego organu zarządzającego. Nie podważy to operacyjnych obowiązków dyrektora 
zarządzającego (polegających np. na przygotowaniu porządku obrad oraz wysyłaniu 
powiadomień o posiedzeniu).
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Poprawka 207
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia Rady Administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli Rada 
Administracyjna nie postanowi inaczej, 
Dyrektor Urzędu bierze udział w 
obradach. Rada Administracyjna zbiera 
się co najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada Administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada Administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie Rady Administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Obsługę 
sekretariatu na rzecz Rady 
Administracyjnej zapewnia Urząd.

3. Posiedzenia Rady Organów 
Regulacyjnych, zwoływane przez 
dyrektora zarządzającego, odbywają się co 
najmniej cztery razy do roku w trybie 
zwyczajnym. Może ona również zbierać się 
na posiedzeniach nadzwyczajnych z 
inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej członków. Rada Organów 
Regulacyjnych może zaprosić na swoje 
posiedzenie w charakterze obserwatora 
dowolną osobę, której opinia może mieć 
znaczenie. Członkowie Rady Organów 
Regulacyjnych mogą korzystać z pomocy 
doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem 
przepisów regulaminu wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku oparcia się o silny mechanizm współregulacji, zakładajacy przyjmowanie opinii 
BERT w głosowaniu, istnieje ryzyko, że jedynie cztery posiedzenia zwyczajne w roku mogą nie 
wystarczyć na terminowe poradzenie sobie z tym zadaniem. 
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Poprawka 208
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiedzenia Rady Administracyjnej 
zwołuje jej przewodniczący. Jeżeli Rada 
Administracyjna nie postanowi inaczej, 
Dyrektor Urzędu bierze udział w 
obradach. Rada Administracyjna zbiera 
się co najmniej dwa razy w roku na sesji 
zwyczajnej. Rada Administracyjna zbiera 
się również z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada Administracyjna może 
zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie Rady Administracyjnej mogą 
korzystać z pomocy doradców lub 
ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów 
regulaminu wewnętrznego. Obsługę 
sekretariatu na rzecz Rady 
Administracyjnej zapewnia Urząd.

3. Posiedzenia Rady Organów 
Regulacyjnych, zwoływane przez
przewodniczącego, odbywają się co 
najmniej cztery razy do roku w trybie 
zwyczajnym. Może ona również zbierać się 
w drodze wyjątku z inicjatywy 
przewodniczącego, na wniosek Komisji lub 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków. Rada Organów Regulacyjnych
może zaprosić na swoje posiedzenie w 
charakterze obserwatora dowolną osobę, 
której opinia może mieć znaczenie. 
Członkowie Rady Organów 
Regulacyjnych mogą korzystać z pomocy 
doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem 
przepisów regulaminu wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 209
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Rada Organów Regulacyjnych
podejmuje decyzje większością dwóch 
trzecich głosów obecnych członków, o ile 
niniejsze rozporządzenie, dyrektywa 
ramowa oraz dyrektywy szczegółowe nie 
stanowią inaczej.

Rada Organów Regulacyjnych zatwierdza 
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regulamin wewnętrzny BERT większością 
dwóch trzecich głosów. Regulamin ten 
gwarantuje, że członkowie Rady Organów 
Regulacyjnych przed każdym 
posiedzeniem zawsze otrzymują pełny 
porządek obrad i propozycje wniosków, 
aby umożliwić im złożenie poprawek przed 
głosowaniem.

Or. en

Poprawka 210
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Rada Organów Regulacyjnych
podejmuje decyzje większością dwóch 
trzecich głosów obecnych członków, o ile 
nie mają zastosowania inne przepisy 
niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 
ramowej lub dyrektyw szczegółowych.
Decyzje przekazywane są Komisji. 

Or. ro

Poprawka 211
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Rada Organów Regulacyjnych
podejmuje decyzje większością 
kwalifikowaną zgodnie z zasadami 
mającymi zastosowanie do głosowań Rady 
na mocy art. 205 ust. 2 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania odpowiednie będzie głosowanie większością 
kwalifikowaną zgodnie z zasadami stosowanymi w Radzie.

Poprawka 212
Pilar del Castillo Vera

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 
zarządzającym.

Or. en

Poprawka 213
Fiona Hall

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 
zarządzającym.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor zarządzający powinien odpowiadać przed Radą Organów Regulacyjnych – głównym 
organem decyzyjnym – a nie jedynie działać według wskazań Rady Organów Regulacyjnych.
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Poprawka 214
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Rada Organów Regulacyjnych 
udziela dyrektorowi zarządzającemu 
wskazówek dotyczących wykonywania 
zadań dyrektora zarządzającego.

Or. en

Poprawka 215
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Rada Organów Regulacyjnych 
powołuje dyrektora zarządzającego. Rada 
Organów Regulacyjnych podejmuje tę 
decyzję większością trzech czwartych 
głosów swoich członków.

Or. en

Poprawka 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor jest równocześnie 
przewodniczącym Rady Organów 
Regulacyjnych.

2. Rada Organów Regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego. 

Or. pl
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Uzasadnienie

Artykuł 27 ust. 2 pozostaje w sprzeczności z duchem artykułu 28 ust. 1. W proponowanej 
przez Komisję formie Dyrektor Urządu ds. Rynku Łączności Elektronicznej wysłuchuje 
niejako własnych opinii - te bowiem wydaje Rada Organów Regulacyjnych, której w myśl 
Artykułu 27 ust. 2 Dyrektor przewodniczy. 

Poprawka 217
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor Dyrektor zarządzający

Or. en

Poprawka 218
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor Dyrektor zarządzający

Or. en

Poprawka 219
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urzędem zarządza Dyrektor, który 
zachowuje niezależność podczas pełnienia 
swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla 
odpowiednich uprawnień Komisji, Rady 

1. BERT zarządzany jest przez dyrektora 
zarządzającego zgodnie ze wskazaniami 
Rady Organów Regulacyjnych. Dyrektor 
zarządzający nie zwraca się o instrukcje do 
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Administracyjnej i Rady Organów 
Regulacyjnych, Dyrektor nie zwraca się o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani nie przyjmuje takich 
instrukcji.

jakiegokolwiek rządu lub innego organu, 
ani nie przyjmuje takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 220
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. BERT zarządzany jest przez dyrektora 
zarządzającego, który podczas pełnienia 
swoich obowiązków odpowiada przed 
Radą Organów Regulacyjnych i działa 
zgodnie z jej wskazówkami. Dyrektor 
zarządzający nie zwraca się poza tym o 
instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub 
innego organu, ani nie przyjmuje takich 
instrukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektorem zarządzającym powinna być osoba z kadry kierowniczej, pełniąca obowiązki 
operacyjne w BERT i odpowiedzialna przed Radą Organów Regulacyjnych.

Poprawka 221
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja Dyrektora wynosi pięć lat.
Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 

3. Kadencja dyrektora zarządzającego
wynosi pięć lat.
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przeprowadza ocenę. W ocenie tej 
Komisja uwzględnia w szczególności:
(a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora; 
(b) zadania i zobowiązania Urzędu w 
nadchodzących latach.

Or. en

Poprawka 222
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

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 zarządzającego nie dłużej niż o 
trzy lata, wyłącznie w przypadkach, gdy 
jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami BERT.

Or. en

Poprawka 223
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

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 

4. Rada Organów Regulacyjnych, 
uwzględniając sprawozdanie z oceny, 
może jednokrotnie przedłużyć kadencję 
dyrektora zarządzającego nie dłużej niż o 
trzy lata, wyłącznie w przypadkach, gdy 
jest to uzasadnione zadaniami i 
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uzasadnione zadaniami i zobowiązaniami 
Urzędu.

zobowiązaniami BERT.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor zarządzający należy do kadry kierowniczej i przedłużenie jego kadencji nie powinno 
zależeć od inicjatywy Komisji.

Poprawka 224
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Parlament Europejski i Rada mogą 
zażądać od dyrektora wykonawczego
przedstawienia sprawozdania z wykonania 
przez niego obowiązków. Jeśli okaże się to 
konieczne, przedmiotowo właściwa 
komisja Parlamentu Europejskiego może 
zwrócić się do dyrektora generalnego o 
wystąpienie na jej forum i udzielenie 
odpowiedzi na pytania jej członków. 

Or. ro

Poprawka 225
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dyrektor zarządzający jest 
odpowiedzialny za zarządzanie BERT i 
działa zgodnie z uprawnieniami 
powierzonymi mu przez Radę Organów 
Regulacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektor zarządzający może otrzymać od Rady Organów Regulacyjnych upoważnienie do 
reprezentowania BERT. Jednak Rada Organów Regulacyjnych pozostaje organem, który w 
pierwszej kolejności powinien reprezentować BERT.

Poprawka 226
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dyrektor zarządzający może otrzymać 
od Rady Organów Regulacyjnych 
upoważnienie do reprezentowania BERT 
w określonych sprawach i jest 
odpowiedzialny za zarządzanie nim.

Or. en

Poprawka 227
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor przygotowuje prace Rady 
Administracyjnej. Dyrektor uczestniczy, 
bez prawa głosu, w jej pracach.

2. Dyrektor zarządzający przygotowuje 
program pracy Rady Organów 
Regulacyjnych. Dyrektor uczestniczy, bez 
prawa głosu, w jej pracach..

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor zarządzający powinien przygotowywać, a nie ustalać program pracy. Ustalanie 
programu jest zadaniem wykonawczym, które powinien wykonywać przewodniczący.
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Poprawka 228
Fiona Hall

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

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektorem zarządzającym powinna być osoba z kadry kierowniczej, pełniąca obowiązki 
operacyjne w BERT i odpowiedzialna przed Radą Organów Regulacyjnych. Przepis ten 
stanowi pozostałość wniosku Komisji w sprawie EECMA i nie jest spójny z wnioskiem w 
sprawie BERT.

Poprawka 229
Fiona Hall

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 zarządzający jest 
odpowiedzialny za nadzór nad realizacją
rocznego programu prac BERT według 
wskazań Rady Organów Regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektorem zarządzającym powinna być osoba z kadry kierowniczej, pełniąca obowiązki 
operacyjne w BERT. Za prawidłową realizację powinna odpowiadać Rada Organów 
Regulacyjnych. Do obowiązków dyrektora zarządzającego powinien należeć nadzór nad tym 
procesem.
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Poprawka 230
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdego roku Dyrektor przygotowuje 
projekt sprawozdania rocznego, 
dotyczącego działań Urzędu, zawierający 
rozdział poświęcony działalności 
regulacyjnej Urzędu oraz rozdział 
dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.

8. Każdego roku dyrektor zarządzający 
przygotowuje projekt sprawozdania 
rocznego, dotyczącego działań BERT, 
zawierający rozdział poświęcony 
działalności regulacyjnej BERT oraz 
rozdział dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Działalność BERT będzie obejmować nie tylko konsultacje i udzielanie porad Komisji, ale
również opracowywanie wspólnych stanowisk i najlepszych wzorców oraz wymianę wiedzy 
fachowej pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi wchodzącymi w jego skład. Wyraz 
„regulacyjny” ma szersze znaczenie i obejmie pełny zakres działalności.

Poprawka 231
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wobec personelu Urzędu Dyrektor 
wykonuje uprawnienia przewidziane w art. 
49 ust. 3.

9. Wobec personelu BERT Rada Organów 
Regulacyjnych może powierzyć 
dyrektorowi zarządzającemu wykonywanie 
uprawnień przewidzianych w art. 49 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 232
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przychody Urzędu obejmują przede 
wszystkim:

1. Przychody BERT dzielone są w 
następujący sposób:

(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 17 maja 
2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami1;

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

(b) dwie trzecie rocznej kwoty 
finansowania wpłacane są jako 
bezpośredni wkład krajowych organów 
regulacyjnych. Państwa członkowskie 
dbają, aby krajowe organy regulacyjne 
posiadały wystarczające środki finansowe 
i zasoby ludzkie wymagane do 
uczestnictwa w pracach BERT i
umożliwiające ich właściwe finansowanie.
Państwa członkowskie określają linię 
budżetową, z której muszą korzystać 
krajowe organy regulacyjne w celu 
zapewnienia środków dla BERT z ich 
rocznych budżetów. Budżety te są 
podawane do wiadomości publicznej.

(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 
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członkowskich.
_____________________
Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1. Porozumienie 
zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

Or. en

Poprawka 233
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przychody Urzędu obejmują przede 
wszystkim:

1. Dochody BERT obejmują przede 
wszystkim:

(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”);

(a) dotację wspólnotową zapisaną w 
budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich;

(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.

(b) ewentualne dobrowolne wkłady 
wnoszone przez państwa członkowskie lub 
organy regulacyjne państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 234
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Struktura finansowania urzędu europejskiego jest wyjątkowo niefortunna, biorąc pod uwagę 
konieczność zachowania przez urząd niezależności. Możliwość wnoszenia dobrowolnych 
wkładów przez państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne lub nawet strony trzecie 
(dotacje!) wiąże się ze znacznym ryzykiem wywierania jednostronnego wpływu przez 
szczególnie bogatych darczyńców. Każdą decyzję regulacyjną trzeba by kontrolować pod tym 
kątem. A społeczeństwo otrzymałoby wyjątkowo niewyraźny obraz takiego mechanizmu.

Poprawka 235
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Struktura finansowania urzędu europejskiego jest wyjątkowo niefortunna, biorąc pod uwagę 
konieczność zachowania przez urząd niezależności. Możliwość wnoszenia dobrowolnych 
wkładów przez państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne lub nawet strony trzecie 
(dotacje!) wiąże się ze znacznym ryzykiem wywierania jednostronnego wpływu przez 
szczególnie bogatych darczyńców. Każdą decyzję regulacyjną trzeba by kontrolować pod tym 
kątem. A społeczeństwo otrzymałoby wyjątkowo niewyraźny obraz takiego mechanizmu.
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Poprawka 236
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki Urzędu pokrywają koszty 
personelu, koszty administracyjne, koszty 
infrastruktury oraz koszty operacyjne.

2. Wydatki BERT pokrywają koszty 
personelu, koszty administracyjne, koszty 
infrastruktury oraz koszty operacyjne.

Or. en

Poprawka 237
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie przychody i wydatki Urzędu 
są ujmowane w prognozie na każdy rok 
budżetowy, pokrywający się z rokiem 
kalendarzowym, i są ujmowane w budżecie 
Urzędu.

4. Wszystkie przychody i wydatki są 
ujmowane w prognozie na każdy rok 
budżetowy, pokrywający się z rokiem 
kalendarzowym, i są ujmowane w 
budżecie.

Or. en

Poprawka 238
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W dniu 1 stycznia 2014 r. następuje 
przegląd struktury organizacyjnej i 
finansowej BERT.

Or. en
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Poprawka 239
David Hammerstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Informacje wymagane zgodnie z ust. 1 
mogą dotyczyć dokumentacji potrzebnej w 
celu zapewnienia interoperacyjności 
między dwoma różnymi systemami lub 
sieciami elektronicznymi w sposób 
umożliwiający łączność i wymianę danych 
między nimi. 

Or. en

Uzasadnienie

Przepis dotyczący wymaganej dokumentacji związanej z wzajemnymi połączeniami.

Poprawka 240
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może nałożyć kary finansowe 
na przedsiębiorstwa w przypadku 
niedostarczenia przez nie informacji, o 
których mowa w art. 41. Stosowane kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

skreślony

Or. en
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Poprawka 241
David Hammerstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W stosownych przypadkach Urząd 
może udzielić zwolnienia z obowiązków 
związanych z istotnymi zastrzeżeniami 
patentowymi dotyczącymi norm 
europejskich, kiedy jest to uzasadnione 
uniknięciem nadużywania patentów przez 
ich właścicieli, np. w przypadku 
niezwrócenia uwagi organu 
standardyzacji lub rynków na znany 
patent lub znany wniosek patentowy 
oczekujący na rozpatrzenie przed
upowszechnieniem na rynku normy 
europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza instrument przeciwdziałania ukradkowemu patentowaniu standardów 
łączności, co stanowi wielkie zagrożenie dla zaufania do rynku, zgodnie z art. 8 ust 2 i art. 30 
porozumienia TRIPS. Zob. również sprawę aparatu Blackberry firmy RIM, w której 
interweniował rząd USA.

Poprawka 242
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nakładając kary zgodnie z niniejszym 
artykułem Urząd publikuje nazwy 
przedsiębiorstw oraz kwoty kar 
finansowych i przyczyny ich nałożenia.

3. Komisja wymaga uwagi 
przedsiębiorstw, jeśli nie spełnią one 
żądania udzielenia informacji, o których 
mowa w art. 41. W stosownych 
przypadkach i na wniosek BERT, Komisja 
może opublikować nazwy tych 
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Or. en

Poprawka 243
David Hammerstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Usługi audiowizualnej transmisji i 
zapisu świadczone są w sposób neutralny 
pod względem technologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Transmisja i zapis audowizulany udostępniane są w celu zapewnienia jak największej 
przejrzystości. 

Poprawka 244
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 245
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające zatrudnianie 
przez Urząd oddelegowanych ekspertów 
krajowych z państw członkowskich.

4. Rada Organów Regulacyjnych może 
przyjąć postanowienia umożliwiające 
zatrudnianie przez BERT oddelegowanych 
ekspertów krajowych z państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

BERT powinien mieć możliwość korzystania z wiedzy fachowej krajowych organów 
regulacyjnych.

Poprawka 246
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Liczba personelu BERT nie 
przekracza 30 osób.

Or. en

Uzasadnienie

Struktura BERT nie powinna być rozbudowana.
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Poprawka 247
Pilar del Castillo Vera

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 trzech lat po rozpoczęciu 
działalności BERT Komisja publikuje 
sprawozdanie oceniające dotyczące 
doświadczeń nabytych w wyniku 
działalności BERT. Ocena ta obejmuje 
wyniki osiągnięte przez BERT i jego 
metody pracy, w odniesieniu do celu, 
mandatu i zadań BERT określonych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w 
rocznych programach prac BERT. Ocena 
uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na 
poziomie krajowym. Sprawozdanie to jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Parlament 
Europejski wydaje opinię na temat 
sprawozdania Komisji.

Or. en

Poprawka 248
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu pięciu lat po rozpoczęciu 
działalności BERT zostaje rozwiązany, 
chyba że Parlament Europejski, Rada 
i Komisja stwierdzą, że warunki rynkowe 
nie rozwinęły się w takim stopniu, aby 
organ regulatorów nie był już potrzebny. 
W tym kontekście Komisja publikuje 
sprawozdanie oceniające warunki 
rynkowe i prognozujące tendencje. 
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Sprawozdanie oceniające wraz z 
wszelkimi załączonymi do niego 
wnioskami legislacyjnymi jest 
przekazywane w odpowiednim trybie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 249
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dniu 1 stycznia 2014 r. następuje 
przegląd w celu dokonania oceny, czy 
istnieje konieczność przedłużenia 
mandatu BERT. W przypadku gdy 
przedłużenie jest uzasadnione, dokonuje 
się przeglądu uregulowań budżetowych i 
proceduralnych, a także przeglądu 
zasobów ludzkich.

Or. en

Uzasadnienie

Dokonanie przeglądu ma istotne znaczenie przed podjęciem decyzji o przyszłości BERT.
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