
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 lipca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2007/60/WE w zakresie modyfikacji zadań i okresu funkcjonowania Agencji
Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

(2008/593/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Trans
portowej (zwana dalej „Agencją”) została powołana
decyzją Komisji 2007/60/WE (2) w celu zarządzania dzia
łalnością Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskiej sieci
transportowej do dnia 31 grudnia 2008 r. na potrzeby
wykonywania zadań związanych z udzielaniem wspólno
towej pomocy finansowej na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawia
jącego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej
Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (3). Okres
realizacji wielu z tych projektów wykroczy znacznie
poza datę 31 grudnia 2008 r.

(2) Agencja powinna przyjąć również odpowiedzialność za
projekty korzystające z pomocy finansowej na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europej
skiego i Rady (4), ponieważ rozporządzenie to konty
nuuje finansowanie działań wspierających transeuro
pejską sieć transportową podobnych do działań objętych
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/95, w stosunku do
których Agencja otrzymała już uprawnienia.

(3) Agencja nie powinna ponosić odpowiedzialności za
przyjmowanie indywidualnych decyzji w sprawie przy
znania pomocy finansowej Wspólnoty. Jednakże w celu
zwiększenia sprawności i efektywności wdrożenia
programu Komisja może postanowić o powierzeniu
Agencji uprawnień w zakresie przyjmowania zmian do
tych decyzji.

(4) Agencja powinna w szczególności przyjąć odpowiedzial
ność za działania związane z projektami niezależnie od
form i metod pomocy finansowej Wspólnoty, określo
nych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 680/2007.
Wszystkie działania związane z programem, takie jak

kontrola i tworzenie polityki, powinny zostać wyłączone
i pozostać w gestii Komisji.

(5) Aby zmaksymalizować europejską wartość dodaną
w państwach członkowskich i sąsiadujących krajach trze
cich, Agencja powinna w szczególności przyjąć odpowie
dzialność za środki towarzyszące, przyczyniające się do
wydajności i skuteczności programu TEN-T, obejmujące
promocję programu TEN-T wśród wszystkich zaintereso
wanych podmiotów oraz zwiększenie wiedzy o nim
wśród ogółu społeczeństwa. Środki te mogłyby przyjąć
postać ukierunkowanych kampanii mających na celu
zwiększenie świadomości oraz kampanii promocyjnych,
obejmujących organizację dni TEN-T, warsztatów
i konferencji, ogłaszanie i rozpowszechnianie wyników
i najlepszych praktyk za pomocą odpowiednich publi
kacji, w tym z wykorzystaniem mediów elektronicznych,
na przykład poprzez przygotowywanie informacji praso
wych, wytycznych dla potencjalnych wnioskodawców,
broszur nt. udanych przedsięwzięć i rocznych spra
wozdań, a także organizację udziału przedstawicieli
Agencji i/lub Komisji w stosownych wydarzeniach, takich
jak otwarcie infrastruktury transportowej.

(6) Przeprowadzona przez zewnętrznych konsultantów
analiza kosztów i korzyści wykazała, że zasoby admini
stracyjne obecnej Agencji, w szczególności w zakresie
personelu, wymagają znaczącego zwiększenia. Agencja
pozostałaby opcją najbardziej efektywną kosztowo.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2007/60/WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu Nadzorującego ds. Agencji Wykona
wczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W decyzji 2007/60/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Okres funkcjonowania

Agencja powołana jest na okres od dnia 1 listopada 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r.”;
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(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 88.
(3) Dz.U. L 228 z 23.9.1995, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1159/2005 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 16).

(4) Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1.



2) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja ponosi odpowiedzialność, w ramach działal
ności Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskiej sieci trans
portowej, za realizację zadań dotyczących przyznawania
pomocy finansowej Wspólnoty na mocy rozporządzenia
Rady (WE) nr 2236/95 (*) i rozporządzenia (WE) nr
680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (**),
z wyjątkiem zadań wymagających uprawnień decyzyjnych
w zakresie przekładania wyborów politycznych na działania,
takich jak programowanie, ustanawianie priorytetów, wybór
projektów zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr
680/2007, ocena programu oraz monitorowanie przepisów.
Agencja ponosi w szczególności odpowiedzialność za nastę
pujące zadania:

a) wspomaganie Komisji w fazach programowania i selekcji,
a także zarządzanie fazą monitorowania pomocy finan
sowej przyznanej z budżetu transeuropejskiej sieci trans
portowej projektom będącym przedmiotem wspólnego
zainteresowania oraz przeprowadzanie w tym celu
niezbędnych kontroli, poprzez przyjmowanie stosownych
decyzji na podstawie uprawnień przekazanych Agencji
przez Komisję;

b) koordynacja z innymi instrumentami wspólnotowymi,
w szczególności poprzez zapewnienie koordynacji przy
znawania pomocy finansowej, na każdym z etapów, na
rzecz projektów będących przedmiotem wspólnego zain
teresowania, które otrzymują również pomoc pocho
dzącą z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz od Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

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

d) przyjęcie instrumentów wykonywania budżetu
w odniesieniu do przychodów i wydatków oraz wyko

nanie, na podstawie uprawnień przekazanych Agencji
przez Komisję, wszystkich czynności niezbędnych do
zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie
transeuropejskiej sieci transportowej, przewidzianych
w rozporządzeniu (WE) nr 2236/95 i rozporządzeniu
(WE) nr 680/2007;

e) gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji
wszelkich potrzebnych jej informacji do wdrożenia trans
europejskiej sieci transportowej;

f) środki towarzyszące, przyczyniające się do wydajności
i skuteczności programu TEN-T, w tym promocja
programu TEN-T wśród wszystkich zainteresowanych
podmiotów oraz zwiększenie wiedzy o nim wśród
ogółu społeczeństwa, mające na celu maksymalizację
europejskiej wartości dodanej w państwach członkow
skich i sąsiadujących krajach trzecich;

g) zapewnianie wszelkiego wsparcia technicznego
i administracyjnego na prośbę Komisji.

___________
(*) Dz.U. L 228 z 23.9.1995, s. 1. Rozporządzenie ostatnio

zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1159/2005 Parla
mentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005,
s. 16).

(**) Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący
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