
DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 października 2006 r.

ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003

(2007/60/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie statusu agencji wykonawczych,
którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarzą-
dzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego
art. 3 ust 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 przyznaje Komisji
uprawnienia do podjęcia decyzji o ustanowieniu agencji
wykonawczych zgodnych ze statusem określonym tym
rozporządzeniem oraz o przekazaniu im odpowiedzial-
ności za pewne zadania związane z zarządzaniem jednym
lub kilkoma programami lub działaniami wspólnotowymi.

(2) Stworzenie agencji wykonawczej ma na celu umożliwienie
Komisji skoncentrowanie się na swoich priorytetowych
działaniach i funkcjach, których nie można zlecić pod-
miotom zewnętrznym, jednakże bez utraty kontroli, funkcji
nadzorującej oraz ostatecznej odpowiedzialności za dzia-
łania, którymi zarządzają agencje wykonawcze.

(3) Zarządzanie działalnością Wspólnoty w dziedzinie trans-
europejskiej sieci transportowej ma na celu realizację
projektów, które nie pociągają za sobą decyzji o charakterze
politycznym i wymaga wysokiego poziomu specjalistycznej
wiedzy technicznej i finansowej w całym okresie realizacji
projektu.

(4) Przekazania agencji wykonawczej obowiązków związanych
z realizacją takiego działania wspólnotowego można
dokonać w drodze wprowadzenia wyraźnego podziału na
programowanie, ustalanie priorytetów i ocenę programu,
które pozostaną w gestii Komisji oraz na realizację
projektów, która zostanie powierzona agencji wykona-
wczej.

(5) Analiza kosztów i korzyści wykonana w tym celu wykazała,
że ustanowienie agencji wykonawczej umożliwi, mniejszym
kosztem, zwiększenie efektywności realizacji transeuropej-
skiej sieci transportowej. Z uwagi na specyficzne cechy
transeuropejskiej sieci transportowej, należy położyć nacisk
na przekazanie zadań technicznych, ponieważ głównym
celem jest wzmocnienie zaangażowania kręgów

specjalistycznych w kwestie związane z transeuropejską
siecią transportową.

(6) Agencja musi zapewnić wysoki poziom wiedzy specjalis-
tycznej, mający służyć celom określonym przez Komisję
i przez nią zarządzanej. Stworzenie agencji musi również
umożliwić optymalne wdrożenie transeuropejskiej sieci
transportowej, poprzez ułatwienie zatrudniania personelu
specjalizującego się w kwestiach związanych z transeuro-
pejską siecią transportową.

(7) Stworzenie agencji musi zwiększyć elastyczność wdrażania
wspólnotowych działań w dziedzinie transeuropejskiej sieci
transportowej. Roczny program prac agencji musi jej
umożliwiać wnoszenie wkładu do realizacji rocznych
priorytetów związanych z wdrażaniem transeuropejskiej
sieci transportowej, zaplanowanych i zatwierdzonych przez
Komisję. Agencja musi również zagwarantować lepszą
koordynację finansowania z innymi instrumentami wspól-
notowymi.

(8) Zarządzanie oparte na wynikach osiągniętych przez agencję
wraz z ustanowieniem niezbędnych procedur oraz obiegów
kontroli i koordynacji powinno umożliwić uproszczenie
sposobów wdrażania transeuropejskiej sieci transportowej
przez służby Komisji. Służby Komisji będą mogły wyko-
rzystywać wyniki technicznych prac prowadzonych przez
agencję, równolegle podejmując odpowiednie działania,
które zakładają oceny natury politycznej.

(9) Współpraca agencji ze służbami Komisji oraz wykonanie
przez nią powierzonych jej zadań powinno umożliwić
udoskonalenie rozpoznawalności działań wspólnotowych
w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
Komitetu ds. agencji wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie agencji

1. Do celów zarządzania działalnością Wspólnoty w dziedzinie
transeuropejskiej sieci transportowej ustanawia się agencję
wykonawczą (zwaną dalej „agencją”), której statut reguluje
rozporządzenie (WE) nr 58/2003.
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2. Agencja nosi nazwę: „Agencja Wykonawcza ds. Transeuropej-
skiej Sieci Transportowej”.

Artykuł 2

Siedziba

Siedzibą agencji jest Bruksela.

Artykuł 3

Okres funkcjonowania

Agencja powołana jest na okres od dnia 1 listopada 2006 r. do
dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 4

Cele i zadania

1. Zadaniem agencji jest, w ramach wspólnotowych działań
w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej, wykonywanie
zadań związanych z udzielaniem wspólnotowej pomocy finan-
sowej na mocy regulacji Rady nr 2236/95 (2), z wyłączeniem
programowania, ustalania priorytetów, oceny programu, przyj-
mowania decyzji w sprawie finansowanie i monitorowania
prawodawstwa. W szczególności powierza się jej następujące
zadania:

(a) zarządzanie w fazie przygotowawczej, finansowania i moni-
torowania pomocy finansowej udzielanej na rzecz projek-
tów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania
z budżetu transeuropejskiej sieci transportowej, jak również
prowadzenie niezbędnych kontroli, podejmując stosowne
decyzje na podstawie uprawnień przekazanych przez
Komisję;

(b) koordynacja z innymi instrumentami wspólnotowymi, przy
zapewnieniu doskonalszej koordynacji pomocy na każdym
z etapów realizacji projektów priorytetowych, które
otrzymują również pomoc pochodzącą z funduszy struk-
turalnych, Funduszu Spójności, jak również od Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego;

(c) udzielanie wsparcia technicznego promotorom projektów
w zakresie inżynierii finansowej oraz opracowywania
wspólnych metod oceny;

(d) przyjęcie instrumentów wykonywania budżetu w odniesie-
niu do przychodów i wydatków oraz wykonanie, na
podstawie przekazanych przez Komisję uprawnień, wszyst-
kich czynności niezbędnych dla zarządzania działaniami
wspólnotowymi w dziedzinie transeuropejskiej sieci

transportowej, przewidzianych w rozporządzeniu regulacji
Rady (WE) nr 2236/95, w szczególności związanych
z udzielaniem zamówień i dotacji (3);

(e) gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji wszel-
kich informacji koniecznych do wdrożenia sieci trans-
europejskiej;

(f) zapewnianie wszelakiego wsparcia technicznego i admini-
stracyjnego na prośbę Komisji.

2. Wykonywanie zadań przewidzianych a ust. 1 lit. b) nie
wpływa na odpowiedzialność władz zarządzających programami
działań wspófinansowanymi z funduszy strukturalnych lub
z Funduszu Spójności za wybór lub realizację projektów
będących częścią transeuropejskiej sieci transportowej, ani na
odpowiedzialność finansową państw członkowskich w ramach
wspólnego zarządzania takimi programami;

3. Oprócz zadań, których mowa w ust. 1, Komisja może, po
uzyskaniu opinii komitetu ds. agencji wykonawczych, powierzyć
agencji realizację zadań o takim samym charakterze w ramach
innych programów lub działań wspólnotowych, w rozumieniu
art. 2 rozporządzenia (WE) 58/2003, pod warunkiem, że te
programy lub działania pozostają w granicach wspólnotowej
działalności w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej.

4. Decyzja o przekazaniu uprawnień przez Komisję szczegó-
łowo określa całość zadań powierzonych agencji i jest aktu-
alizowana z uwzględnieniem dodatkowych zadań, które
mogłyby zostać powierzone agencji. Decyzję przekazuje się,
dla informacji, komitetowi agencji wykonawczych.

Artykuł 5

Struktura organizacyjna

1. Agencją zarządzają komitet sterujący oraz dyrektor, wyzna-
czani przez Komisję.

2. Członkowie komitetu sterującego są powoływani na okres,
o którym mowa w art. 3.

3. Dyrektor agencji jest powoływany na okres, o którym mowa
w art. 3.

Artykuł 6

Dotacja

Agencja otrzymuje dotację przypisaną w budżecie ogólnym
Wspólnot Europejskich i pochodzącą ze środków finansowych
przeznaczonych na działania Wspólnoty w dziedzinie trans-
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europejskiej sieci transportowej i, w razie potrzeby, na inne
programy lub działania wspólnotowe, których wykonanie
powierza się agencji w zastosowaniu art. 4 ust. 3.

Artykuł 7

Kontrola i sprawozdanie z wykonania

Agencja podlega kontroli ze strony Komisji i regularnie zdaje
sprawozdanie z wykonania działań wspólnotowych w dziedzinie
transeuropejskiej sieci transportu, które zostało jej powierzone,
na zasadach i z częstotliwością szczegółowo przedstawionymi
w decyzji o przekazaniu uprawnień.

Artykuł 8

Wykonywanie budżetu operacyjnego

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z postano-
wieniami rozporządzenia (WE) nr 1653/2004 Komisji (4).

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2006 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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