
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozpo-
rządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur

zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

COM(2006) 261 wersja ostateczna — 2006/0090 (CNS)

(2006/C 324/18)

Dnia 29 września 2006 r., Rada, działając na podstawie art. 171 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspom-
nianej powyżej.

Dnia 25 października 2006 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło
przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie Sekcji ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa
Informacyjnego.

Z uwagi na pilny charakter prac, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny podjął na 430. sesji plenarnej
w dniu 26 października 2006 r. decyzję o powołaniu Stéphane'a BUFFETAUTA na sprawozdawcę general-
nego i przyjął niniejszą opinię stosunkiem głosów 111 do 1 — 2 osoby wstrzymały się od głosu.

1. Wnioski i zalecenia

1.1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jak już
wielokrotnie stwierdzono, przywiązuje ogromną wagę do powo-
dzenia programu Galileo.

1.2 Dlatego też, jak podkreślono w opinii z inicjatywy
własnej Komitetu w sprawie „Program Galileo — pomyślne
utworzenie Europejskiego Organu Nadzoru”, w okresie prze-
jściowym między Wspólnym Przedsiębiorstwem Galileo a
Organem Nadzoru Galileo należy działać, nie prowokując
konfliktów i z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego.

1.3 Z powyższych względów Komitet popiera podejście
prawne przyjęte przez Radę zmierzające do zmiany rozporzą-
dzenia (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur
zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi w
celu zapewnienia kontynuacji programu Galileo i odpowied-
niego przeniesienia na Organ Nadzoru działań prowadzonych
przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo.

1.4 Komitet uważa, że propozycja wprowadzenia zmian w
art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004, który definiuje
zadania Organu Nadzoru, we właściwy sposób umożliwia Orga-
nowi Nadzoru z jednej strony zakończenie fazy rozwojowej, a z
drugiej podjęcie koniecznych i pożytecznych działań w zakresie
badań naukowych na rzecz europejskich programów GNSS.

1.5 Komitet uważa również, że zaproponowane nowe
brzmienie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004
lepiej odpowiada potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa praw-
nego, zarówno w odniesieniu do kwestii własności systemu
(przed zakończeniem fazy rozwojowej), jak i kwestii własności
aktywów materialnych i niematerialnych stworzonych lub
rozwiniętych przed likwidacją Wspólnego Przedsiębiorstwa i
podczas fazy rozwojowej realizowanej po jego likwidacji.

1.6 Komitet zwraca uwagę, podobnie jak Rada, że należy w
możliwie największym stopniu unikać podwajania struktur,
równie niepotrzebnych, co kosztownych, a także zapewnić
harmonijną współpracę między strukturami w okresie prze-
jściowym.

1.7 Komitet wyraża na koniec zadowolenie, że proponowany
tekst jest zgodny z zaleceniami przedstawionymi przez niego w
opinii z inicjatywy własnej TEN 246.

2. Wniosek Rady

2.1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ma na celu
rozwiązanie problemów prawnych i majątkowych, które przy
zachowaniu obecnego brzmienia tekstu mogłyby się pojawić po
likwidacji Wspólnego Przedsiębiorstwa przed zakończeniem
fazy rozwojowej i przejęciem jego działalności przez Europejski
Organ Nadzoru.

2.2 Aby uniknąć wystąpienia powyższych problemów,
wniosek dotyczący rozporządzenia proponuje uzupełnienie
obecnego art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 oraz
zastąpienie art. 3 ust. 1 tego samego rozporządzenia nowym
tekstem.

3. Uwagi ogólne

3.1 W momencie uruchamiania programu Galileo zadania
powierzone Wspólnemu Przedsiębiorstwu i Europejskiemu
Organowi Nadzoru miały różny charakter i harmonogram reali-
zacji. Dzisiaj, z powodu mniej więcej dwuletniego opóźnienia w
realizacji fazy rozwojowej i faktycznego utworzenia Europej-
skiego Organu Nadzoru, przesłanki ekonomiczne, prawne i
techniczne przemawiają za upoważnieniem Organu Nadzoru do
włączenia się w działania realizowane w ramach fazy rozwo-
jowej i za rozwiązaniem Wspólnego Przedsiębiorstwa. Oczy-
wiście pociąga to za sobą konieczność zmian istniejących regu-
lacji prawnych, a ściślej biorąc rozporządzenia (WE)
nr 1321/2004.

3.2 W nieuniknionym okresie przejściowym konieczna jest
ścisła współpraca wyżej wymienionych instytucji w celu umożli-
wienia harmonijnego przeniesienia na Organ Nadzoru działań
prowadzonych przez Wspólne Przedsiębiorstwo.
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3.3 Prawidłowe przeniesienie działań i transfer wiedzy
specjalistycznej możliwe są jedynie po jednoznacznym okreś-
leniu ram prawnych i zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego.

3.4 Wniosek dotyczący rozporządzenia ma właśnie na celu
utworzenie takich ram prawnych i zapewnienie bezpieczeństwa
prawnego w odniesieniu do następujących zasadniczych kwestii:

— przejęcie działań Wspólnego Przedsiębiorstwa w czasie reali-
zacji fazy rozwojowej przez Europejski Organ Nadzoru, do
czego ten ostatni nie jest obecnie uprawniony;

— umożliwienie Europejskiemu Organowi Nadzoru rozwijania
działalności badawczej;

— prawne uregulowanie kwestii własności systemu oraz
aktywów materialnych i niematerialnych, którą należy prze-
nieść na Europejski Organ Nadzoru.

3.5 Wniosek dotyczący rozporządzenia reguluje powyższe
kwestie i należy wyrazić zadowolenie, że Rada opowiedziała się
jednoznacznie za unikaniem wszelkiego podwajania struktur, co
byłoby równie niepotrzebne, co kosztowne.

3.6 Dodatkowo, w kontekście ram prawnych niezwiązanych
bezpośrednio z omawianym rozporządzeniem, Rada powinna
zastanowić się nad kwestią odpowiedzialności międzynarodowej
państw wprowadzających na orbitę satelity z konstelacji Galileo.

Bruksela, 26 października 2006 r.

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Dimitris DIMITRIADIS

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii
komórkowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspól-

nych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

COM(2006) 382 wersja ostateczna — 2006/0133 (COD)

(2006/C 324/19)

Dnia 4 września 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspom-
nianej powyżej.

12 września 2006 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło Sekcji ds.
Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadzenie prac przygotowa-
wczych w tej sprawie.

Mając na uwadze pilność prac, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na 430. sesji plenarnej w dniu
26 października 2006 r. mianował Bernarda HERNÁNDEZA BATALLERA na sprawozdawcę generalnego i
stosunkiem głosów 131 do 7 — 12 osób wstrzymało się od głosu, przyjął następującą opinię:

1. Wnioski i zalecenia

1.1 Komitet podziela kryteria Komisji, która w obliczu wyso-
kich kosztów roamingu międzynarodowego, ponoszonych przez
użytkowników telefonów komórkowych, przedstawiła wniosek
dotyczący rozporządzenia, proponując stworzenie ujednoliconej
podstawy prawnej dla opracowania środków, które ułatwią urze-
czywistnienie wewnętrznego rynku usług łączności elektro-
nicznej i jednocześnie umieszczą obywateli w centrum polityki
wspólnotowej.

1.2 Wniosek jest konieczny i trafny; zwiększa on poziom
ochrony konsumentów, zwłaszcza zaś ich prawo dostępu do
informacji dzięki środkom na rzecz większej przejrzystości.

Chroni także ich interesy ekonomiczne, ustanawiając mecha-
nizm ograniczeń wysokości opłat za świadczenie usług
roamingu dla połączeń głosowych wykonywanych między
państwami członkowskimi zarówno na poziomie detalicznym,
jak i hurtowym.

1.3 Komitet uważa, że w ramach przeglądu funkcjonowania
rozporządzenia Komisja powinna oprzeć swoje dalsze propo-
zycje na zasadach „dzwoniący płaci”, oraz iż ceny opłat za
roaming muszą być zbliżone do cen stosowanych przez opera-
tora krajowego za połączenia wewnątrz kraju (home pricing prin-
ciple).

30.12.2006C 324/42 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


