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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwój skutecznego wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych jest dla Unii Europejskiej 
sprawą najwyższej wagi. W swoim pierwszym sprawozdaniu z czerwca 2006 r. Komisja 
przedstawiła propozycje zmian ram prawnych. Ten proces szeroko zakrojonego i dokładnego 
przeglądu rzucił światło na kilka istotnych problemów do rozwiązania.

Aby ułatwić pokonanie tych przeszkód, Komisja wnioskuje o ustanowienie nowego 
niezależnego urzędu, ściśle współpracującego z krajowymi organami regulacyjnymi 
i Komisją. Urząd ten powinien być odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim. W jego 
skład wejdzie Rada Organów Regulacyjnych, w której zasiądą szefowie krajowych organów 
regulacyjnych ze wszystkich państw członkowskich. Zastąpi on także Europejską Grupę 
Regulatorów (ERG). W ramach swoich podstawowych działań urząd powinien 
w szczególności: 

 służyć Komisji specjalistycznym doradztwem w celu zagwarantowania większej 

spójności w stosowaniu przepisów UE,

 sprawować nadzór regulacyjny nad określaniem i analizą rynków oraz 

podejmowaniem środków zaradczych,

 określać rynki ponadgraniczne,

 doradzać w kwestii harmonizacji w dziedzinie częstotliwości radiowych oraz mieć 

uprawnienia decyzyjne w zakresie administrowania numeracją telefoniczną,

 stanowić ośrodek wiedzy fachowej w zakresie sieci i usług łączności elektronicznej 

na poziomie europejskim,

 gwarantować bezpieczeństwo sieci i informacji (tzn. przejąć funkcje Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)).

Wniosek Komisji został stanowczo odrzucony przez Radę. Następnie przedstawiono 
alternatywny model wspólnego organu (sieci) krajowych organów regulacyjnych (ang. Joint 
Body (Network) of National Regulatory Authorities). Sieć jest tutaj związkiem krajowych 
organów regulacyjnych bez osobowości prawnej, tzn. nie stanowi ona w żadnym wypadku 
elementu pośredniej lub bezpośredniej administracji wspólnotowej. W przeciwieństwie do 
wniosku Komisji punkt ciężkości leży w ustanowieniu procedury wspólnego podejmowania 
decyzji przez krajowe organy regulacyjne, podlegające prawu krajowemu. Poprzez utworzenie 
sieci krajowych organów regulacyjnych ani nie powstałby organ na szczeblu wspólnotowym, 
ani nie zostałyby przekazane uprawnienia decyzyjne instytucji WE. Uprawnienia regulacyjne 
sieci muszą zostać ustanowione i określone w dyrektywie ramowej poza niniejszym 
rozporządzeniem.

Sieć powinna z własnej inicjatywy, lub jeżeli wyraźnie stanowią to przepisy dyrektywy, 
przyjmować opinie i wspólne stanowiska w takim zakresie obowiązków, jaki dyrektywa 
przyznaje krajowym organom regulacyjnym. Wspólne stanowiska powinny przy tym mieć 
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taki sam wiążący charakter dla krajowych organów regulacyjnych, co zalecenie Komisji, 
należy je więc w jak najszerszym zakresie uwzględniać przy podejmowaniu wszelkich 
decyzji. Sieć powinna podejmować decyzje większością głosów, przy czym każdemu 
z krajowych organów regulacyjnych przypadałby jeden głos. Sieci należy powierzyć te same 
główne zadania, o jakich mowa we wniosku Komisji. Sieć podlegałaby obowiązkowi 
corocznego składania sprawozdania przed Parlamentem Europejskim.

Aby zagwarantować niezależność sieci krajowych organów regulacyjnych od środków 
finansowych i materiałowych państw członkowskich, należy umożliwić finansowanie jej 
przez Wspólnotę. Sieć nie ma osobowości prawnej, w związku z czym wykluczony jest 
wszelki bezpośredni przydział środków. Rozwiązaniem jest więc „pośrednie” finansowanie, 
polegające przede wszystkim na zapewnieniu przez Wspólnotę środków materiałowych 
w formie odpowiednich zasobów administracyjnych. Odpowiedni podmiot administracji bez 
osobowości prawnej zostałby utworzony w postaci sekretariatu sieci krajowych organów 
regulacyjnych (Office of the Network of National Regulatory Authorities).

Ze względu na znaczną swobodę decyzji krajowych organów regulacyjnych, związaną ze 
zorientowanym na proces podejściem regulacyjnym, konieczne jest minimum koordynacji 
w procesie regulacji rynku. Zadanie stojące przed rynkiem wewnętrznym, polegające na 
zlikwidowaniu barier wejścia, powoduje konieczność przyjęcia skutecznego w praktyce 
podejścia oddolnego, które pozwoli na efektywne gromadzenie informacji na temat 
rzeczywistych problemów związanych z wejściem na rynek oraz na koordynację środków 
zaradczych między krajowymi organami regulacyjnymi w oparciu o te informacje. Wszelkimi 
przyczynami powstawania barier na rynku wewnętrznym najskuteczniej zajmą się na miejscu 
krajowe organy regulacyjne, których obowiązkiem jest koordynacja rozwiązań problemów 
w ramach przewidzianej procedury sieci krajowych organów regulacyjnych, ustanowionej 
w prawie wspólnotowym.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiające Europejski Urząd ds.
Rynku Łączności Elektronicznej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiające sieć krajowych 
organów regulacyjnych rynku łączności 
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elektronicznej
(Niniejsza poprawka dotyczy całego 
tekstu. Jej przyjęcie wymaga 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. de

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

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 w oparciu o dalszy 
rozwój ERG 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.

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dotychczasowe podejście do wymiany 
informacji i doświadczeń pomiędzy 
krajowymi organami regulacyjnymi 
mające na celu zagwarantowanie 
jednolitego stosowania prawa na rynku 
wewnętrznym sprawdziło się. Dzięki temu 
poprzez przewidzianą w art. 25 niniejszego 
rozporządzenia procedurę wspólnego 
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podejmowania decyzji osiągany jest cel w 
postaci pogłębienia współpracy krajowych 
organów regulacyjnych. W świetle 
rozmaitych problemów napotykanych 
przez krajowe organy regulacyjne oraz 
niejednokrotnie różnych warunków 
rynkowych w państwach członkowskich 
odpowiednie jest tylko jedno rozwiązanie 
oparte na wykorzystaniu 
zdecentralizowanych obecnych 
kompetencji i zgodne z wytycznymi zasady 
pomocniczości.

Or. de

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Równocześnie zidentyfikowano 
pewne problemy, w szczególności 
związane ze strukturą organizacyjną 
Agencji, umiejętnościami i liczebnością 
personelu operacyjnego oraz trudnościami 
logistycznymi. Główne funkcje Agencji 
ENISA powinny ewoluować tak, aby z 
czasem przekształciła się ona w główny 
trzon Urzędu, co w połączeniu z bardziej 
przejrzystym określeniem celów i zadań 
powinno umożliwić osiągnięcie tych celów 
i wykonanie tych zadań w bardziej 
wydajny, skoncentrowany i opłacalny 
sposób, zgodny z zasadą poprawy jakości 
prawa, przez jeden Urząd posiadający 
kompetencje we wszystkich sprawach 
objętych ramami regulacyjnymi UE w 
zakresie sieci i usług łączności 
elektronicznej. 

(11) Równocześnie zidentyfikowano 
pewne problemy, w szczególności 
związane ze strukturą organizacyjną 
Agencji, umiejętnościami i liczebnością 
personelu operacyjnego oraz trudnościami 
logistycznymi. Główne funkcje Agencji 
ENISA powinny ewoluować tak, aby z 
czasem przekształciła się ona w główny 
trzon nowej organizacji, co w połączeniu z 
bardziej przejrzystym określeniem celów i 
zadań powinno umożliwić osiągnięcie tych 
celów i wykonanie tych zadań w bardziej 
wydajny, skoncentrowany i opłacalny 
sposób, zgodny z zasadą poprawy jakości 
prawa, przez jedną organizację
posiadającą kompetencje we wszystkich 
sprawach objętych ramami regulacyjnymi 
UE w zakresie sieci i usług łączności 
elektronicznej.

Or. de
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Z tego względu wymagane jest 
ustanowienie nowego wspólnotowego 
organu w postaci europejskiej sieci 
krajowych organów regulacyjnych rynku 
łączności elektronicznej (zwanego dalej 
„Siecią”). Sieć wniesie istotny wkład w 
postęp w urzeczywistnianiu rynku 
wewnętrznego przez wspieranie działań 
Komisji i krajowych organów 
regulacyjnych. Będzie ona 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. de

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

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.
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Or. de

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Urząd będzie wspierać Komisję we 
wszelkich rozszerzeniach zobowiązań 
dotyczących przenoszenia numerów, 
określonych na szczeblu Wspólnoty. Takie 
rozszerzenie może dotyczyć w 
szczególności zakresu informacji, jakie 
mają być przeniesione lub też typów sieci 
(np. stacjonarnych lub komórkowych), 
pomiędzy którymi numery i informacje 
mają być przenoszone. Przy dokonywaniu 
zmian w tych zobowiązaniach należy 
wziąć pod uwagę ceny dla użytkowników 
końcowych i koszty przedsiębiorstw 
związane ze zmianą, a także doświadczenia 
państw członkowskich.

(19) Urząd będzie wspierać Komisję i 
państwa członkowskie we wszelkich 
rozszerzeniach zobowiązań dotyczących 
przenoszenia numerów, określonych na 
szczeblu Wspólnoty. Takie rozszerzenie 
może dotyczyć w szczególności zakresu 
informacji, jakie mają być przeniesione lub 
też typów sieci (np. stacjonarnych lub 
komórkowych), pomiędzy którymi numery 
i informacje mają być przenoszone. Przy 
dokonywaniu zmian w tych 
zobowiązaniach należy wziąć pod uwagę 
ceny dla użytkowników końcowych i 
koszty przedsiębiorstw związane ze 
zmianą, a także doświadczenia państw 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Urząd powinien również móc zlecać 
wykonanie badań koniecznych dla 
realizacji przypisanych mu zadań, 
równocześnie dbając o to, by dzięki 
powiązaniom z Komisją i państwami 
członkowskimi uniknąć powielania 
podejmowanych wysiłków.

skreślony

Or. de
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

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) Urząd powinien posiadać wszelkie 
uprawnienia niezbędne do pełnienia 
funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny.

Or. de
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Aby Urząd mógł dobrze 
funkcjonować, jego Dyrektora należy 
powoływać na podstawie dotychczasowych 
osiągnięć oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
kierowniczych, a także kompetencji i 
doświadczenia w zakresie sieci, usług i 
rynków łączności elektronicznej, a swoje 
obowiązki w zakresie organizacji 
wewnętrznego funkcjonowania Urzędu 
powinien on wykonywać w sposób 
całkowicie niezależny i elastyczny.
Dyrektor powinien zapewnić sprawne 
wypełnienie zadań Urzędu przy 
zachowaniu niezależności.

(34) Aby Urząd mógł dobrze 
funkcjonować, jego Dyrektora należy 
powoływać na podstawie dotychczasowych 
osiągnięć oraz udokumentowanych 
umiejętności administracyjnych i 
kierowniczych, a także kompetencji i 
doświadczenia w zakresie sieci, usług i 
rynków łączności elektronicznej, a swoje 
obowiązki w zakresie organizacji 
wewnętrznego funkcjonowania Urzędu 
powinien on wykonywać w sposób 
elastyczny. Dyrektor powinien zapewnić 
sprawne wypełnienie zadań Urzędu.

Or. de

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne jest, by zapewnić 
możliwości wykorzystania niezbędnych 
środków odwoławczych stronom, na które 
mają wpływ decyzje podejmowane przez 
Urząd. Należy ustanowić stosowny 
mechanizm odwoławczy, tak aby decyzje 
Urzędu podlegały odwołaniu do 
wyspecjalizowanej Komisji Odwoławczej, 
której decyzje mogą być z kolei zaskarżone 
do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości.

skreślony

Or. de
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd realizuje swoje zadania we 
współpracy z krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją w ramach 
europejskiego systemu regulacji łączności 
elektronicznej.

3. Urząd realizuje swoje zadania we 
współpracy z Komisją w ramach 
europejskiego systemu regulacji łączności 
elektronicznej.

Or. de

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) udzielanie rad uczestnikom rynku w 
sprawach dotyczących regulacji;

Or. de
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wymiana, rozpowszechnianie i 
gromadzenie informacji oraz 
przeprowadzanie badań w obszarach 
związanych z jego działalnością; 

(d) wymiana, rozpowszechnianie i 
gromadzenie informacji w obszarach 
związanych z jego działalnością;

Or. de

Poprawka 17

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.

skreślona

Or. de

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przekazaniem swojej opinii 
zgodnie z ust. 1 lub ust. 3, Urząd 
przeprowadza konsultacje z krajowymi 
organami regulacyjnymi i krajowymi 
organami ds. ochrony konkurencji oraz 
konsultacje publiczne, zgodnie z art. 41 i 
42 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. de

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd współpracuje z krajowymi 
organami regulacyjnymi w kwestiach 
dotyczących oszustw lub nadużycia 
zasobów numeracyjnych we Wspólnocie, 
w szczególności w odniesieniu do usług 
transgranicznych. Urząd może wydać 
opinię w sprawie możliwych działań na 
poziomie Wspólnoty lub na poziomie 
krajowym w odniesieniu do oszustw lub 
nadużyć oraz innych obaw konsumentów 
dotyczących numeracji.

3. Urząd współpracuje w kwestiach 
dotyczących oszustw lub nadużycia 
zasobów numeracyjnych we Wspólnocie, 
w szczególności w odniesieniu do usług 
transgranicznych. Urząd może wydać 
opinię w sprawie możliwych działań na 
poziomie Wspólnoty lub na poziomie 
krajowym w odniesieniu do oszustw lub 
nadużyć oraz innych obaw konsumentów 
dotyczących numeracji.

Or. de
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Poprawka 21

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

Or. de

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy Urzędu Organizacja Urzędu

W skład Urzędu wchodzi: Sieć krajowych organów regulacyjnych 
powołuje dyrektora, tworzy sekretariat, 
sporządza budżet i określa swoją siedzibę.

(a) Rada Administracyjna;
(b) Rada Organów Regulacyjnych;
(c) Dyrektor;
(d) Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci;
(e) Stała Grupa Przedstawicieli 
Zainteresowanych Stron;
(f) Komisja Odwoławcza.

Or. de
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada Administracyjna Procedura postępowania w przypadku 
wspólnego podejmowania decyzji przez 
krajowe organy regulacyjne

Or. de

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Sieć krajowych organów regulacyjnych 
służy wymianie informacji i jednolitości 
decyzji podejmowanych przez krajowe 
organy regulacyjne. Ustanawia ona ramy 
organizacyjne procedury wspólnego 
podejmowania decyzji przez krajowe 
organy regulacyjne, przyjmuje wspólne 
stanowiska i opinie, a także doradza 
Komisji i krajowym organom 
regulacyjnym we wszystkich kwestiach 
wchodzących w zakres zadań krajowych 
organów regulacyjnych.

Or. de

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Administracyjna powołuje 
spośród swoich członków 
przewodniczącego i zastępcę 

2. Wspólne stanowiska to decyzje sieci 
krajowych organów regulacyjnych 
przewidziane w wytycznych dotyczących 
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przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go automatycznie zastępca 
przewodniczącego. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego trwa dwa i pół roku i 
jest odnawialna. Kadencja 
przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego wygasa jednak zawsze z 
chwilą, gdy przestaną być członkami Rady 
Administracyjnej.

środków regulacyjnych krajowych 
organów regulacyjnych. Opinie są 
przyjętymi w ramach określonych 
procedur opiniami sieci krajowych 
organów regulacyjnych.

Or. de

Poprawka 26

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. Jeżeli przewidują to ramy prawne lub z 
własnej inicjatywy, sieć organów 
regulacyjnych we współpracy z Komisją 
może przyjmować wspólne stanowiska i 
opinie we wszystkich kwestiach, które 
zgodnie z ramami prawnymi wchodzą w 
zakres zadań krajowych organów 
regulacyjnych. W szczególności sieć 
krajowych organów regulacyjnych 
powinna wspierać poprzez wspólne 
stanowiska, które są w zgodzie z 
przepisami prawa wspólnotowego, a 
zwłaszcza ramami prawnymi, jednolite 
stosowanie prawa wspólnotowego w 
obrębie swojego zakresu zadań. Sieć 
krajowych organów regulacyjnych 
uwzględnia przy tym specyfikę 
uwarunkowań krajowych. W przypadku 
jednorazowego odstąpienia przez krajowy
organ regulacyjny od wspólnych 
stanowisk jest on zobowiązany do 
wyjaśnienia tego odstępstwa sieci 
krajowych organów regulacyjnych.

Or. de
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Przy podejmowaniu decyzji sieci 
krajowych organów regulacyjnych, o 
których mowa w art. 25 ust. 3, każdy 
krajowy organ regulacyjny posiada jeden 
głos.

Or. de

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy członek ma jeden głos.
Szczegółową procedurę głosowania, w 
szczególności warunki, na jakich jeden z 
członków może działać w imieniu innego 
członka, jak również, w odpowiednich 
przypadkach, zasady dotyczące kworum, 
określają przepisy regulaminu 
wewnętrznego.

5. Jeżeli ramy prawne przewidują 
podejmowanie wspólnych decyzji przez 
krajowe organy regulacyjne, obowiązują 
przepisy ust. 6 i ust. 7 niniejszego 
artykułu. Jeżeli przewidziane są opinie 
sieci krajowych organów regulacyjnych 
bez odwołania do ust. 6 i ust. 7, 
obowiązuje procedura określona w ust. 6.

Or. de

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli ramy prawne przewidują 
wspólne podejmowanie decyzji przez 
krajowe organy regulacyjne z 



PE404.779v01-00 18/38 PA\718683PL.doc

PL

odniesieniem do niniejszego ustępu, do 
podjęcia decyzji sieci krajowych organów 
regulacyjnych wymagana jest zwykła 
większość głosów.

Or. de

Poprawka 3030

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli ramy prawne przewidują 
wspólne podejmowanie decyzji przez 
krajowe organy regulacyjne z 
odniesieniem do niniejszego ustępu, do 
podjęcia decyzji sieci krajowych organów 
regulacyjnych wymagana jest 
jednomyślność.

Or. de

Poprawka 3131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Uzasadnione decyzje sieci krajowych 
organów regulacyjnych należy 
upublicznić z poszanowaniem przepisów 
dotyczących zachowania poufności 
tajemnicy handlowej, obowiązujących 
krajowe organy regulacyjne.

Or. de
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. Krajowe organy regulacyjne ustalają 
w ramach procedury zgodnej z ust. 6 
regulamin wewnętrzny, który reguluje 
szczegóły związane z podejmowaniem 
decyzji, jak również ze współpracą w 
ramach sieci krajowych organów 
regulacyjnych. Decyzje, o których mowa w 
ust. 5, obowiązują jedynie, jeżeli podjęto je 
zgodnie z regulaminem wewnętrznym.
Regulamin wewnętrzny powinien również 
przewidywać zasady współpracy z 
Komisją.

Or. de

Poprawka33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26
Zadania Rady Administracyjnej

skreślony

1. Rada Administracyjna powołuje 
Dyrektora zgodnie z art. 29 ust. 2, po 
konsultacji z Radą Organów 
Regulacyjnych.
2. Rada Administracyjna powołuje 
Głównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa 
Sieci zgodnie z art. 31 ust. 2, po 
konsultacji z Dyrektorem.
3. Rada Administracyjna powołuje 
członków Rady Organów Regulacyjnych 
zgodnie z art. 27 ust. 1.
4. Rada Administracyjna powołuje 
członków Komisji Odwoławczej zgodnie z 
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art. 33 ust. 1.
5. Do dnia 30 września każdego roku 
Rada Administracyjna, zgodnie z art. 28 
ust. 3, po skonsultowaniu się z Komisją i 
po zatwierdzeniu przez Radę Organów 
Regulacyjnych przyjmuje program prac 
Urzędu na nadchodzący rok, po czym 
przekazuje go Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji. 
Program prac jest przyjmowany bez 
naruszenia rocznej procedury budżetowej.
6. Rada Administracyjna wykonuje swoje 
uprawnienia budżetowe zgodnie z art. 36 
do 38.
7. Po otrzymaniu zgody Komisji, Rada 
Administracyjna decyduje o ewentualnym 
przyjęciu zapisów, darowizn lub dotacji z 
innych źródeł wspólnotowych.
8. Rada Administracyjna sprawuje władzę 
dyscyplinarną nad Dyrektorem i Głównym 
Urzędnikiem ds. Bezpieczeństwa Sieci.
9. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Rada 
Administracyjna opracowuje na piśmie 
politykę personalną Urzędu na mocy art. 
49 ust. 2.
10. Rada Administracyjna przyjmuje 
szczególne przepisy dotyczące prawa 
dostępu do dokumentów Urzędu, zgodnie 
z art. 47.
11. Rada Administracyjna przyjmuje 
roczne sprawozdanie z działalności 
Urzędu i przesyła je, najpóźniej do dnia 15 
czerwca, do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz 
Trybunału Obrachunkowego. Jak 
określono w art. 28 ust. 4, sprawozdanie 
to powinno zawierać odrębny rozdział, 
zatwierdzony przez Radę Organów 
Regulacyjnych, dotyczący działalności 
regulacyjnej Urzędu w danym roku.
12. Rada Administracyjna uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.
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13. Rada Administracyjna przekazuje 
Komisji opinię w sprawie opłat 
administracyjnych, które Urząd może 
nakładać na przedsiębiorstwa w ramach 
wykonywania swoich zadań, o których 
mowa w art. 16.

Or. de

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27
Rada Organów Regulacyjnych

skreślony

1. W skład Rady Organów Regulacyjnych 
wchodzi jeden przedstawiciel z każdego 
państwa członkowskiego, będący szefem 
niezależnego krajowego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
praktyczne zastosowanie ram 
regulacyjnych w państwie członkowskim, 
Dyrektor oraz jeden przedstawiciel 
Komisji, któremu nie przysługuje prawo 
głosu. Krajowe organy regulacyjne 
nominują po jednym zastępcy z każdego 
państwa członkowskiego.
2. Dyrektor jest równocześnie 
przewodniczącym Rady Organów 
Regulacyjnych.
3. Rada Organów Regulacyjnych wybiera 
spośród swoich członków zastępcę 
przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący 
nie może pełnić swoich obowiązków, 
zastępuje go zastępca przewodniczącego. 
Kadencja zastępcy przewodniczącego trwa 
dwa i pół roku i jest odnawialna. 
Kadencja zastępcy przewodniczącego 
wygasa jednak zawsze z chwilą, gdy 
przestanie być członkiem Rady Organów 
Regulacyjnych.
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4. Rada Organów Regulacyjnych stanowi 
zwykłą większością głosów swoich 
członków. Każdy członek lub jego zastępca 
oprócz Dyrektora i przedstawiciela 
Komisji dysponuje jednym głosem.
5. Rada Organów Regulacyjnych uchwala 
swój regulamin wewnętrzny.
6. Podczas wykonywania powierzonych jej 
zadań zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem Rada Organów 
Regulacyjnych działa niezależnie i nie 
zabiega o instrukcje od żadnego rządu 
państwa członkowskiego lub innego 
publicznego czy prywatnego 
zainteresowanego podmiotu, ani nie 
przyjmuje takich instrukcji.
7. Obsługę sekretariatu na rzecz Rady 
Organów Regulacyjnych zapewnia Urząd.

Or. de

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28
Zadania Rady Organów Regulacyjnych

skreślony

1. Rada Organów Regulacyjnych 
przedkłada Dyrektorowi swoją opinię w 
zakresie wynikającym z jej kompetencji 
przed przyjęciem opinii, zaleceń i decyzji, 
o których mowa w art. 4 do 23. Ponadto 
Rada Organów Regulacyjnych udziela 
Dyrektorowi wskazówek dotyczących 
wykonywania zadań Dyrektora.
2. Rada Organów Regulacyjnych, zgodnie 
z art. 26 ust. 1 i art. 29 ust. 2, przedkłada 
opinię o kandydacie, który ma zostać 
powołany na stanowisko Dyrektora. Rada 
podejmuje decyzję większością trzech 
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czwartych głosów swoich członków. 
Dyrektor nie bierze udziału w 
przygotowaniu takich opinii ani w 
głosowaniu nad nimi.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 5 i art. 30 ust. 4 
oraz w zgodzie z projektem budżetu 
uchwalonym zgodnie z art. 37, Rada 
Organów Regulacyjnych zatwierdza 
program prac Urzędu na nadchodzący 
rok.
4. Rada Organów Regulacyjnych 
zatwierdza odrębny rozdział sprawozdania 
rocznego poświęcony działalności 
regulacyjnej przewidziany w art. 26 ust. 
11 i art. 30 ust. 9.

Or. de

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29
Dyrektor

skreślony

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.
2. Dyrektor jest powoływany przez radę 
administracyjną po konsultacji z Radą 
Organów Regulacyjnych na podstawie 
osiągnięć, umiejętności i doświadczenia 
istotnych w dziedzinie sieci i usług 
łączności elektronicznej, z listy co 
najmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję. Przed 
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mianowaniem kandydat wybrany przez 
Radę Administracyjną może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tego 
komitetu.
3. Kadencja Dyrektora wynosi pięć lat. 
Podczas dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec kadencji Komisja 
przeprowadza ocenę. W ocenie tej 
Komisja uwzględnia w szczególności:
(a) wykonywanie obowiązków przez 
Dyrektora;
(b) zadania i zobowiązania Urzędu w 
nadchodzących latach.
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. Rada Administracyjna informuje 
Parlament Europejski o swoim zamiarze 
przedłużenia kadencji Dyrektora. W ciągu 
miesiąca poprzedzającego przedłużenie 
jego kadencji Dyrektor może zostać 
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
właściwym komitetem Parlamentu 
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania zadane przez członków tego 
komitetu. W przypadku nieprzedłużenia 
kadencji Dyrektor pełni swoje funkcje do 
czasu mianowania następcy.
5. Dyrektor może zostać odwołany ze 
stanowiska tylko na podstawie decyzji 
Rady Administracyjnej, po konsultacji z 
Radą Organów Regulacyjnych. Rada 
Administracyjna podejmuje tę decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.
6. Parlament Europejski i Rada mogą 
wezwać Dyrektora do przedstawienia 
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sprawozdania z wykonania przez niego 
obowiązków.

Or. de

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30
Zadania Dyrektora

skreślony

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
reprezentowanie Urzędu i zarządzanie 
nim.
2. Dyrektor przygotowuje prace Rady 
Administracyjnej. Dyrektor uczestniczy, 
bez prawa głosu, w jej pracach.
3. Dyrektor przyjmuje opinie, zalecenia i 
decyzje, o których mowa w art. 4 do 23, za 
zgodą Rady Organów Regulacyjnych.
4. Każdego roku Dyrektor przygotowuje 
projekt rocznego programu prac Urzędu
na nadchodzący rok i przedkłada go 
Radzie Organów Regulacyjnych i Komisji 
do dnia 30 czerwca roku bieżącego. Do 
dnia 1 września Dyrektor przedstawia 
program prac do zatwierdzenia przez Radę 
Administracyjną.
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.
6. Dyrektor podejmuje wszelkie niezbędne 
kroki, w szczególności poprzez 
przyjmowanie wewnętrznych instrukcji 
administracyjnych oraz publikowanie 
komunikatów, w celu zapewnienia 
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funkcjonowania Urzędu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.
7. Dyrektor sporządza preliminarz 
przychodów i wydatków Urzędu zgodnie z 
art. 37 i wykonuje budżet Urzędu zgodnie 
z art. 38.
8. Każdego roku Dyrektor przygotowuje 
projekt sprawozdania rocznego, 
dotyczącego działań Urzędu, zawierający 
rozdział poświęcony działalności 
regulacyjnej Urzędu oraz rozdział 
dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.
9. Wobec personelu Urzędu Dyrektor 
wykonuje uprawnienia przewidziane w 
art. 49 ust. 3.

Or. de

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31
Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa Sieci

skreślony

1. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci odpowiada za koordynację zadań 
Urzędu dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Główny Urzędnik ds. 
Bezpieczeństwa Sieci podlega przy 
wykonywania swoich działań Dyrektorowi 
i przedstawia mu sprawozdania ze swojej 
pracy. Urzędnik przygotowuje roczny 
projekt prac w odniesieniu do tych 
działań.
2. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci jest powoływany na okres pięciu lat 
przez Radę Administracyjną, na podstawie 
stosownych osiągnięć, umiejętności i 
doświadczenia w kwestiach 
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bezpieczeństwa sieci i informacji, z listy 
przynajmniej dwóch kandydatów 
zaproponowanych przez Komisję.
3. Główny Urzędnik ds. Bezpieczeństwa 
Sieci może zostać odwołany ze stanowiska 
tylko na podstawie decyzji Rady 
Administracyjnej, po konsultacji z 
Dyrektorem. Rada Administracyjna 
podejmuje tę decyzję większością trzech 
czwartych głosów swoich członków. 
4. Po konsultacji z Dyrektorem Rada 
Administracyjna, działając na wniosek 
Komisji, może jednokrotnie przedłużyć 
kadencję Głównego Urzędnika ds. 
Bezpieczeństwa Sieci o okres nie dłuższy 
niż trzy lata, jedynie w przypadkach, gdy 
jest to uzasadnione zadaniami i 
zobowiązaniami Urzędu.

Or. de

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32
Stała Grupa Przedstawicieli 

Zainteresowanych Stron

skreślony

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

Or. de

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33
Komisja Odwoławcza

skreślony

1. Komisja Odwoławcza składa się z 
sześciu członków i sześciu zastępców 
członków wybranych spośród obecnego 
lub byłego personelu wyższego szczebla 
krajowych organów regulacyjnych, 
organów ochrony konkurencji lub innych 
instytucji krajowych lub wspólnotowych, 
posiadających odpowiednie doświadczenie 
w sektorze łączności elektronicznej. 
Komisja Odwoławcza wyznacza 
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przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Odwoławczej są na 
wniosek Komisji powoływani przez Radę 
Administracyjną, po wystosowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania 
i po konsultacji z Radą Organów 
Regulacyjnych.
3. Kadencja członków Komisji 
Odwoławczej trwa pięć lat. Mandat ten 
jest odnawialny. Członkowie Komisji 
Odwoławczej podejmują decyzje w sposób 
niezależny. Nie są oni związani żadnymi 
instrukcjami. Nie mogą oni pełnić 
żadnych innych funkcji w Urzędzie, w 
Radzie Administracyjnej ani w Radzie 
Organów Regulacyjnych. Członka 
Komisji Odwoławczej nie można odwołać 
ze stanowiska w czasie trwania kadencji, 
chyba że został uznany za winnego 
poważnego uchybienia, a Rada 
Administracyjna, po uzyskaniu opinii 
Rady Organów Regulacyjnych, podejmie 
decyzję o jego odwołaniu.
4. Członkowie Komisji Odwoławczej nie 
mogą brać udziału w postępowaniu 
odwoławczym, jeżeli mają w nim interes 
osobisty lub jeśli wcześniej działali jako 
przedstawiciele jednej ze stron 
postępowania albo jeśli uczestniczyli w 
podejmowaniu decyzji stanowiącej 
przedmiot postępowania odwoławczego. 
Jeżeli członek Komisji Odwoławczej 
uważa, że inny członek nie powinien brać 
udziału w postępowaniu odwoławczym z 
przyczyn wymienionych w akapicie 
pierwszym bądź z innego powodu, 
powiadamia o tym Komisję Odwoławczą. 
Strona postępowania odwoławczego może 
wystąpić o wyłączenie członka Komisji 
Odwoławczej z powodów wymienionych w 
akapicie pierwszym oraz w przypadku 
podejrzenia o stronniczość. Podstawą 
wystąpienia o wyłączenie nie może być 
obywatelstwo członków; wniosek o 
wyłączenie nie zostanie również 
dopuszczony, jeśli strona postępowania 
odwoławczego dokonała jakiejkolwiek 
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czynności procesowej, mimo że wiedziała 
o okolicznościach dających podstawę do 
wniosku o wyłączenie.
5. Komisja Odwoławcza decyduje o 
działaniu, które należy podjąć w 
przypadkach określonych w ust. 4, bez 
udziału zainteresowanego członka. Przy 
podejmowaniu tej decyzji 
zainteresowanego członka zastępuje w 
Komisji Odwoławczej jego zastępca, chyba 
że zastępcy dotyczy taka sama sytuacja. W 
takim przypadku przewodniczący 
wyznacza osobę zastępującą spośród 
innych zastępców.

Or. de

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34
Odwołania

skreślony

1. Komisja Odwoławcza odpowiada za 
podejmowanie decyzji w sprawie odwołań 
od decyzji lub środków wprowadzonych 
przez Urząd w zakresie określonym w art. 
8 ust. 1.
2. Decyzje Komisji Odwoławczej zapadają 
kwalifikowaną większością głosów co 
najmniej czterech z sześciu jej członków. 
Komisja Odwoławcza jest zwoływana w 
razie potrzeby.
3. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 
nie ma skutku zawieszającego. Komisja 
Odwoławcza może jednak zawiesić 
wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli uzna, 
że wymagają tego okoliczności.
4. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, jest 
składane do Urzędu w formie pisemnej w 
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terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia przedsiębiorstwa, którego 
ta sprawa dotyczy, o decyzji lub środku 
odnoszącym się do danego 
przedsiębiorstwa lub, w razie braku 
takiego powiadomienia, w terminie dwóch 
miesięcy od opublikowania informacji o 
decyzji lub środku. Komisja Odwoławcza 
podejmuje decyzję w sprawie odwołania w 
terminie dwóch miesięcy od jego złożenia.
5. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, 
Komisja Odwoławcza bada, czy jest ono 
uzasadnione. Tak często jak wymaga tego 
postępowanie odwoławcze, Komisja 
odwoławcza wzywa strony postępowania 
odwoławczego do wnoszenia w 
przewidzianym terminie uwag do 
powiadomień, które do nich skierowała, 
lub do informacji udzielonych przez 
pozostałe strony postępowania 
odwoławczego. Strony postępowania 
odwoławczego są uprawnione do ustnego 
zgłaszania swoich uwag.
6. Komisja Odwoławcza może, zgodnie z
przepisami niniejszego artykułu, 
wykonywać wszelkie uprawnienia, które 
wchodzą w zakres kompetencji Urzędu 
,lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
właściwemu organowi Urzędu. Ten 
ostatni związany jest decyzją Komisji 
Odwoławczej.
7. Komisja Odwoławcza uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. de

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
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Skargi do Sądu Pierwszej Instancji i 
Trybunału Sprawiedliwości

1. Na decyzję podjętą przez Komisję 
Odwoławczą lub – w przypadku, gdy nie 
przysługuje prawo do odwołania – przez 
Urząd, może zostać wniesiona skarga do 
Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału 
Sprawiedliwości zgodnie z art. 230 
Traktatu.
2. W przypadku, gdy Urząd uchyla się od 
podjęcia decyzji, może zostać wniesiona 
skarga o zaniechanie działania do Sądu 
Pierwszej Instancji lub Trybunału 
Sprawiedliwości zgodnie z art. 232 
Traktatu.
3. Urząd zobowiązany jest do podjęcia 
niezbędnych środków w celu wykonania 
orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości.

Or. de

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada Administracyjna przedkłada 
opinię w sprawie ostatecznych 
sprawozdań finansowych Urzędu.

skreślony

Or. de

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40
Środki zwalczania nadużyć finansowych

skreślony

1. W celu zwalczania nadużyć 
finansowych, korupcji i innych 
nielegalnych działań stosuje się bez 
żadnych ograniczeń przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF).
2. Urząd przystępuje do Porozumienia 
Międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 
1999 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą Unii Europejskiej i 
Komisją Wspólnot Europejskich 
dotyczącego wewnętrznych dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) oraz bezzwłocznie przyjmuje 
właściwe przepisy mające zastosowanie do 
wszystkich pracowników Urzędu.
3. Decyzje dotyczące finansowania oraz 
wynikające z nich umowy oraz 
instrumenty wykonawcze muszą wyraźnie 
stwierdzać, że Trybunał Obrachunkowy i 
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OLAF mogą w razie potrzeby 
przeprowadzać na miejscu kontrole wśród 
beneficjentów środków finansowych 
wydatkowanych przez Urząd oraz 
pracowników odpowiedzialnych za 
przydzielenie tych środków.

Or. de

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Organów Regulacyjnych, 
działając na wniosek Dyrektora, może 
upoważnić zainteresowane strony do 
uczestniczenia w niektórych pracach 
Urzędu w charakterze obserwatora.

skreślony

Or. de

Poprawka 47

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.

skreślony

Or. de
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48
Status prawny

skreślony

1. Urząd jest organem Wspólnoty i 
posiada osobowość prawną.
2. W każdym państwie członkowskim 
Urząd posiada zdolność prawną o 
najszerszym zakresie przyznanym przez 
ustawodawstwo krajowe osobom 
prawnym. Urząd może w szczególności 
nabywać lub zbywać majątek ruchomy i 
nieruchomy oraz być stroną w 
postępowaniach sądowych.
3. Urząd reprezentuje jego Dyrektor.
4. Siedziba Urzędu znajduje się w […]. Do 
czasu przygotowania jej własnych lokali, 
Urząd będzie mieścić się w lokalach 
Komisji.

Or. de

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49
Personel

skreślony

1. Do pracowników Urzędu, w tym do 
dyrektora i głównego urzędnika ds. 
bezpieczeństwa sieci, mają zastosowanie: 
regulamin pracowniczy urzędników 
Wspólnot Europejskich, warunki 
zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich oraz zasady 
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przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich w celu stosowania 
tego regulaminu pracowniczego i 
warunków zatrudnienia.
2. Rada Administracyjna, w porozumieniu 
z Komisją, przyjmuje niezbędne przepisy 
wykonawcze, zgodnie z postanowieniami 
art. 110 regulaminu pracowniczego 
urzędników Wspólnot Europejskich.
3. Wobec swoich pracowników Urząd 
korzysta z uprawnień przyznanych 
organowi mianującemu na mocy 
regulaminu pracowniczego urzędników 
Wspólnot Europejskich oraz organowi 
upoważnionemu do zawierania umów na 
mocy warunków zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich.
4. Rada Administracyjna może przyjąć 
postanowienia umożliwiające 
zatrudnianie przez Urząd oddelegowanych 
ekspertów krajowych z państw 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50
Przywileje i immunitety

skreślony

Do Urzędu i jego pracowników ma 
zastosowanie protokół w sprawie 
przywilejów i immunitetów Unii 
Europejskiej. 

Or. de
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51
Odpowiedzialność Urzędu

skreślony

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej Urząd, zgodnie z ogólnymi 
zasadami wspólnymi dla prawa wszystkich 
państw członkowskich, naprawia wszelkie 
szkody wyrządzone przez Urząd lub jego 
pracowników podczas wykonywania 
obowiązków. Trybunał Sprawiedliwości 
jest organem właściwym do orzekania we 
wszelkich sporach dotyczących naprawy 
takich szkód.
2. Osobistą odpowiedzialność finansową 
oraz odpowiedzialność dyscyplinarną 
pracowników Urzędu wobec Urzędu 
regulują odpowiednie przepisy mające 
zastosowanie do pracowników Urzędu.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a
Sieć krajowych organów regulacyjnych 
składa Parlamentowi Europejskiemu 
coroczne sprawozdanie z działalności.
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