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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie opinii na temat sprawozdania z oceny BEREC i Urzędu (SWD(2013)0152 –
2013/2053(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając opinię na temat sprawozdania z oceny BEREC i Urzędu (SWD(2013)0152 
– 2013/2053(INI)),

– uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 119 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że BEREC utworzono, by brał udział w kształtowaniu wytycznych 
technicznych i politycznych co do ukończenia rynku wewnętrznego;

B. mając na uwadze, że sprawozdanie z oceny uznaje i docenia znaczenie BEREC i Urzędu 
BEREC, szczególnie w odniesieniu do procedur z art. 7/7a i w obszarze neutralności sieci
i roamingu międzynarodowego;

C. mając na uwadze, że od utworzenia BEREC i Urzędu BEREC minęło niewiele czasu;

D. mając na uwadze, że podejście oddolne zapewnia powiązanie z rynkami krajowymi;

E. mając na uwadze, że uwarunkowania krajowe mogą skomplikować definiowanie 
wspólnych stanowisk, powodując że osiąganie porozumień stanie się trudniejsze oraz 
osłabiając unijne podejście oparte na wewnętrznym rynku;

F. mając na uwadze, że niedawne inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, 
szczególnie w odniesieniu do procesu rewizji wydatków, mogą wpłynąć na wdrażanie 
zasady niezależności;

G. mając na uwadze, że krajowe organy regulacyjne nie są jednolite, ponieważ mają czasem 
bardzo odmienne uprawnienia na terenie swoich państw – niektóre zajmują się tylko 
regulacją rynku, inne zajmują się także bezpieczeństwem sieci, prywatnością, rejestracją 
domen, usługami częstotliwości widma i usługami dla użytkowników itd.; 

H. mając na uwadze możliwość, że obecnie Urząd BEREC nie jest optymalnie 
wykorzystywany;

I. mając na uwadze, że Urząd BEREC ma siedzibę w Rydze (Łotwa), a to Bruksela jest 
miejscem, w którym podejmowana jest większość decyzji regulacyjnych;

J. mając na uwadze, że niektóre agencje wspólnotowe mające siedzibę w innych państwach 
mają także biuro pomocnicze w Brukseli;
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K. mając na uwadze, że większość posiedzeń eksperckich grup roboczych odbywała się
w Brukseli lub na zaproszenie krajowego organu regulacyjnego;

L. mając na uwadze, że korzyść dla konsumenta jest jednym z głównych celów rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej;

M. mając na uwadze, że decyzje podejmowane przez BEREC na szczeblu europejskim 
powinny tworzyć europejską wartość dodaną;

1. uważa, że sprawozdanie z oceny jest ogólnie rzeczowe i wyważone;

2. uważa, że można jeszcze usprawnić sposób funkcjonowania BEREC i Urzędu BEREC;

3. uważa, że krajowe organy regulacyjne odrywają istotną rolę w systemie regulacyjnym, 
jako że rynki krajowe cechują się niezmiennymi różnicami związanymi z typologią sieci
i różnią się także w odniesieniu do modeli popytu konsumenta, demografii itd.;

4. uważa, że BEREC odgrywa znaczącą rolę w systemie regulacyjnym jako jednostka 
odpowiedzialna za zmniejszanie krajowych różnic faktycznych i regulacyjnych w celu 
ukończenia rynku wewnętrznego łączności elektronicznej;

5. zaleca zwiększenie roli BEREC, tak by ułatwiać definiowanie wspólnych stanowisk
i wzmacniać podejście oparte na rynku wewnętrznym;

6. uważa, że pełna harmonizacja zadań prowadzonych przez krajowe organy regulacyjne
w państwach członkowskich, tak by miały one uprawnienia we wszystkich aspektach 
związanych z rynkiem wewnętrznym łączności elektronicznej, przyczyniłaby się do 
lepszego funkcjonowania BEREC;

7. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia niezależności krajowych organów 
regulacyjnych, a nie jej zmniejszania;

8. uważa, że rola i struktura BEREC i Urzędu BEREC powinna być dostosowana do stopnia 
realizacji rynku wewnętrznego łączności elektronicznej;

9. uważa, że trudno jest określić, przed którym organem lub instytucją i za co powinien 
odpowiadać BEREC;

10. zaleca, by BEREC poprawił swoją wewnętrzną odpowiedzialność przez jasne określanie 
swoich celów w rocznym programie prac i przedstawianie osiągnięć i postępów zgodnie
z tymi celami w sprawozdaniu rocznym; 

11. uważa, że BEREC powinien mieć więcej możliwości podejmowania decyzji 
strategicznych, czyniąc proces podejmowania decyzji w większym stopniu odgórnym;

12. zaleca zwiększenie już ustanowionej obecności BEREC w Brukseli;

13. uważa, że lokalizacja Urzędu BEREC może stanowić przeszkodę w śledzeniu codziennej 
aktywności instytucji europejskich w odniesieniu do łączności elektronicznej, co jest 
szczególnym przedmiotem zainteresowania BEREC; utrudnia to skuteczne korzystanie
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z Urzędu BEREC;

14. uważa, że należy dokonać przeglądu i doprecyzowania misji Urzędu BEREC;

15. zaleca dokonanie niezbędnych zmian umożliwiających Urzędowi BEREC skuteczniejsze
i efektywniejsze wspieranie zasadniczych działań BEREC, a nie zapewnianie wyłącznie 
wsparcia administracyjnego;

16. uważa, że lokalizacja Urzędu BEREC nie stanowi dla BEREC wartości dodanej;

17. uważa, ze potrzebna jest większa konsolidacja w celu umożliwienia operatorom 
pełniejszego wykorzystania korzyści skali, a BEREC mógłby odgrywać w tym procesie 
znaczącą rolę;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Celem tego dokumentu jest przedstawienie wstępnych opinii sprawozdawcy na temat oceny 
BEREC i Urzędu BEREC (SWD(2013)152), tak by przyczynić się do debaty i dyskusji na ten 
temat w celu wypracowania wyważonego sprawozdania. 

Ogólnie rzecz ujmując sprawozdawca jest przekonany, że BEREC jako taki funkcjonuje 
zasadniczo dobrze. Wydaje się, że BEREC (i jego poprzednicy) zdołał stopniowo pogłębić 
wzajemne zaufanie między krajowymi organami regulacyjnymi, co przyczyniało się do 
skutecznego osiągania celów BEREC. Nie powinno to jednak powstrzymywać debaty nad 
możliwością ustanowienia ambitniejszych, skierowanych na rynek wewnętrzny celów 
BEREC i jego struktury. Z kolei wydaje się, że Urząd BEREC i stosunki między BEREC
i Urzędem stanowią problem sam w sobie.

Z jednej strony sprawozdanie z oceny uznaje i docenia znaczenie BEREC i Urzędu BEREC 
od chwili utworzenia w 2009 r., szczególnie w odniesieniu do procedur z art. 7/7a i 
w obszarze neutralności sieci i roamingu międzynarodowego.

Z drugiej strony ocena wykazuje także, że jest pole do poprawy. Może to wynikać z krótkiego 
okresu, jaki upłynął od utworzenia BEREC (powstał w wyniku ostatniego przeglądu ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej), lecz zdaje się, że istnieje możliwość rozważenia 
większej liczny aspektów strukturalnych, szczególnie w kontekście następnego ogólnego 
przeglądu ram łączności elektronicznej.

Możliwe usprawnienia

Niezależność i ewentualne konflikty interesów krajowych i europejskich

Według sprawozdania z oceny „niezależność BEREC nadal nie jest oczywista”.

Niezależność BEREC trzeba rozważać z perspektywy a) instytucji UE, b) krajowych organów 
regulacyjnych i c) państw członkowskich (poprzez krajową niezależność krajowych organów 
regulacyjnych).

Wygląda na to, że niezależność od instytucji UE jest już zapewniona. Lecz przyczyna tej 
niezależności zarazem powoduje wątpliwości co do niezależności od krajowych organów 
regulacyjnych (a poprzez nie – od państw członkowskich), a jest nią fakt, że BEREC składa
się z tych właśnie krajowych organów regulacyjnych. Chociaż „we wszystkich swoich 
działaniach BEREC realizuje te same cele co krajowe organy regulacyjne”, to prawdą jest 
także, że BEREC zapewnia ogólnounijne podejście do poruszanych tematów: „przyczynia się 
do rozwoju i lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego sieci i usług łączności 
elektronicznej, dążąc do zapewnienia spójnego stosowania ram regulacyjnych UE dla 
łączności elektronicznej”. Pojawia się zatem pytanie co do ewentualnych konfliktów między 
rolą krajowych organów regulacyjnych na rynkach krajowych i rolą BEREC na rynku 
wewnętrznym. Podejście oddolne ma pewne zalety, ponieważ zapewnia powiązanie
z krajowymi rynkami. Elastyczność umożliwia krajowym organom regulacyjnym 
uwzględnianie uwarunkowań krajowych. Natomiast uwarunkowania krajowe mogą utrudnić 
osiąganie porozumienia przy określaniu wspólnego stanowiska, osłabiając podejście oparte 
tylko na rynku wewnętrznym UE. Na szczeblu krajowym podjęto ostatnio pewne inicjatywy, 
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szczególnie w odniesieniu do procesu rewizji wydatków, które mogą wpłynąć na wdrażanie 
zasady niezależności.

Odpowiedzialność

Za co powinien odpowiadać BEREC? BEREC ma wyrażać swoje uwagi na temat głównych 
tematów, określać priorytety i doradzać instytucjom UE co do harmonizacji wspólnego rynku.
W ocenie stwierdza się, że BEREC powinien być odpowiedzialny za realizowanie swoich 
celów i proponuje się, by BEREC przedstawiał w sprawozdaniu rocznym zobowiązania na 
kolejny rok i szczegółowo przedstawiał swoje osiągnięcia. 

Siedziba

Lokalizacja siedziby Urzędu BEREC może stanowić przeszkodę w śledzeniu codziennej 
aktywności instytucji europejskich w odniesieniu do łączności elektronicznej, co jest 
szczególnym przedmiotem zainteresowania BEREC.

Podejścia

Dla celów projektu sprawozdania w sprawie opinii dotyczącej oceny BEREC i Urzędu 
BEREC można rozważyć dwa najważniejsze podejścia.

Podejście statyczne

Jeżeli uważamy, że aktualna struktura BEREC jest dobrze zdefiniowana i dobrze funkcjonuje 
oraz że niepotrzebne są większe zmiany, wtedy możemy zająć się tylko zagadnieniami, co do 
których sądzimy, że można stopniowo wprowadzić w nich usprawnienia, ale bez zmieniania 
istniejącej struktury. Usprawnienia przede wszystkim polegałyby na rozwiązaniu problemu 
braku skuteczności, np. wyjaśnieniu korzystania z Urzędu BEREC, rolą związaną
z łącznością zewnętrzną i wewnętrzną oraz rolą BEREC z pewnych obszarach. 

Podejście ewolucyjne

W przypadku gdy uznamy, że obecna struktura BEREC dobrze funkcjonuje, ale że można ją 
lepiej zdefiniować. W opinii powinno się wtedy zaproponować pewne modyfikacje lub 
zmiany, które nie dotyczyłyby spraw podstawowych. Możliwym rozwiązaniem byłoby 
zwiększenie swobody organu regulatorów w podejmowaniu strategicznych decyzji, tak by 
proces podejmowania decyzji był w większym stopniu odgórny, oraz zwiększenie już 
ustanowionej obecności BEREC w Brukseli.

W obydwu podejściach pojawia się pytanie co do Urzędu BEREC, jego roli, wydajności
i lokalizacji siedziby. W ocenie wskazuje się, że rola Urzędu jest nieustalona: istnieje albo po
to, by zapewniać czysto administracyjne wsparcie, albo po to, by spełniać ważniejszą rolę
w przygotowywaniu i realizacji prac BEREC. Pytanie jest zarówno strukturalne – rola Biura
w rozporządzeniu dotyczącym BEREC – jak i praktyczne, w tym sensie, że dotyczyłoby ono 
atrakcyjności Urzędu BEREC w celu rekrutacji i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, na co z kolei może mieć wpływ lokalizacja siedziby. Co do wydajności Urząd 
musi przestrzegać tych samych pracochłonnych procedur co inne większe agencje. Plan 
zatrudnienia przewiduje w Urzędzie 28 stanowisk, z czego 24 były obsadzone na dzień 31 
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grudnia 2012 r.

Zgodnie z oceną 11 stanowisk służy wyłącznie zapewnianiu Urzędowi wsparcia 
administracyjnego, a tylko 7-12 stanowisk może wspierać BEREC i jego 11 eksperckich grup 
roboczych. Należy także zauważyć, że chociaż Urząd był przygotowany na zapewnienie 
pomieszczeń konferencyjnych w Rydze w 2012 r., to wszystkie posiedzenia eksperckich grup 
roboczych odbywały się albo w Brukseli, albo na zaproszenie krajowego organu 
regulacyjnego. W ciągu roku 7-12 pracowników Urzędu wspierających eksperckie grupy 
robocze uczestniczyło w 103 posiedzeniach tych grup, co oznaczało regularne podróże do 
Brukseli. 

Należy zauważyć, że krajowe organy regulacyjne także nadal współpracują w Niezależnej 
Grupie Regulatorów.

Grupa, zorganizowana na podstawie prawa belgijskiego, utrzymuje sekretariat w Brukseli,
w którym pracują dwie osoby (nieobciążony przepisami Unii ani procedurami, których musi 
przestrzegać BEREC). Sekretariat Grupy zapewnia BEREC obecność w Brukseli. 


