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ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 881/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiające Europejską Agencję Kolejową
(Rozporządzenie w sprawie Agencji)

poszerzanie praw dostępu do infrastruktury dla każdego
licencjonowanego wspólnotowego przewoźnika kolejowego, który zamierza obslugiwać przewozy towarowe.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający
w szczególności jego art. 71 ust. 1,

Unię

Europejską,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

(3)

Dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 lipca 1995 r. w
sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (6) zaklada, że przewoźnicy kolejowi powinni
posiadać licencję, a licencja wydana przez jedno
z Państw Czlonkowskich jest ważna w calej Wspólnocie.

(4)

Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania
oplat za użytkowanie infrastruktury kolejowej i przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (7) ustanawia nowe
ramy dla stworzenia europejskiego obszaru kolejowego
bez granic.

(5)

Różnice techniczne i operacyjne między systemami
kolejowymi Państw Czlonkowskich spowodowaly
podzial narodowych rynków kolejowych, co uniemożliwilo rozwój sektora kolejowego na skalę europejską.
Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w
sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu
kolei dużych prędkości (8) oraz dyrektywa 2001/16/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001
r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (9) określily zasadnicze
wymagania i ustanowily mechanizm definiowania obowiązkowych technicznych specyfikacji interoperacyjności.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

dzialając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (4), w świetle wspólnego tekstu przyjętego przez Komitet
Pojednawczy w dniu 23 marca 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stopniowe ustanawianie europejskiego obszaru kolejowego bez granic wymaga podjęcia przez Unię dzialań w
zakresie uregulowań technicznych dla kolei, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, jak i aspekty bezpieczeństwa, które są nierozerwalnie ze sobą związane.

(2)

Dyrektywa 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty (5) przewiduje stopniowe

(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. C 126 E z 28.5.2002, str. 323.
Dz.U. C 61 z 14.3.2003, str. 131.
Dz.U. C 66 z 19.3.2003, str. 5.
Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.
C 38 E z 12.2.2004, str. 135), wspólne stanowisko Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. (Dz.U. C 270 E z 11.11.2003, str. 48) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2003 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Rezolucja
Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. i decyzja
Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r.
(5) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z
15.3.2001, str. 1).

(6) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 70. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z
15.3.2001, str. 26).
(7) Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 29. Dyrektywa zmieniona decyzją
Komisji 2002/844/WE (Dz.U. L 289 z 26.10.2002, str. 30).
(8) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 6. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 284 z 31.10.2003, str. 1).
(9) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1.
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(6)

Równoczesna realizacja celów bezpieczeństwa i interoperacyjności wymaga intensywnej pracy technicznej,
prowadzonej przez wyspecjalizowaną organizację. Dlatego należy stworzyć, w istniejących ramach instytucjonalnych i z uwzględnieniem równowagi sil wewnątrz
Wspólnoty, agencję europejską odpowiedzialną za bezpieczeństwo i interoperacyjność kolei (nazywaną dalej
Agencją). Powstanie takiej Agencji umożliwi lączne rozpatrywanie celów bezpieczeństwa i interoperacyjności
dla kolei europejskich, na wysokim poziomie wiedzy, i
w ten sposób przyczyni się do rewitalizacji kolei i realizacji ogólnych celów wspólnej polityki transportowej.

(13)

Dyrektywa 2001/16/WE przewiduje, że pierwsza grupa
specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI) musi
być przygotowana nie później niż do dnia 20 kwietnia
2004 r. Komisja udzielila mandatu na wykonanie tego
zadania Europejskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Interoperacyjności Kolei (AEIF), grupującemu producentów
sprzętu kolejowego, zarządców infrastruktury i operatorów kolejowych. Należy podjąć kroki w celu wykorzystania doświadczenia uzyskanego przez specjalistów
branżowych w kontekście AEIF. Ciąglość prac i rozwój
TSI wymagają stalego zaplecza technicznego.

(7)

By promować ustanowienie europejskiego obszaru kolejowego bez granic i by ożywić sektor kolejowy równolegle z umacnianiem jego zasadniczych korzyści w
zakresie bezpieczeństwa, Agencja przyczynia się do rozwoju prawdziwej europejskiej kultury kolejowej i ustanawia istotne narzędzia dialogu, konsultacji i wymiany
między wszystkimi podmiotami sektora kolejowego, z
poszanowaniem dla ich indywidualnych kompetencji.

(14)

Należy poprawić poziom interoperacyjności sieci transeuropejskiej, a nowe projekty inwestycyjne wybierane
do wspólfinansowania przez Wspólnotę powinny być
zgodne z celem interoperacyjności ustalonym w decyzji
nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (2).

(8)

Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei Wspólnoty (1) zapewnia rozwój wspólnych
wskaźników, celów i metod bezpieczeństwa. Rozwijanie
tych narzędzi wymaga niezależnej wiedzy technicznej.

(15)

W celu zapewnienia ciąglości grupy robocze ustanowione przez Agencję powinny polegać, zgodnie z
zalożeniami, na skladzie AEIF, uzupelnianym przez
dodatkowych czlonków.

(9)

W celu uproszczenia procedur wydawania świadectw
bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych ważne
jest stworzenie jednolitego formularza świadectw certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i jednolitych wniosków
dotyczących ubiegania się o świadectwa bezpieczeństwa.

(16)

Utrzymanie taboru kolejowego jest istotnym elementem
systemu bezpieczeństwa. Nie istnieje rzeczywisty rynek
europejski utrzymania sprzętu kolejowego, co wynika z
braku systemu certyfikacji warsztatów naprawczych.
Sytuacja ta powoduje dodatkowy wzrost kosztów sektora i skutkuje „wożeniem powietrza”. Należy więc stopniowo rozwijać europejski system certyfikacji warsztatów naprawczych.

(10)

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei przewiduje
dokonanie oceny krajowych standardów bezpieczeństwa
z punktu widzenia bezpieczeństwa i interoperacyjności.
W tym celu niezbędne jest uzyskanie opinii opracowanej na podstawie niezależnej i bezstronnej ekspertyzy.

(17)

Kwalifikacje zawodowe maszynistów są ważnym czynnikiem bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w Europie. Są też warunkiem wstępnym wolnego przeplywu
sily roboczej w branży kolejowej. Problem ten powinien
być przeanalizowany przy uwzględnieniu istniejących
ram dialogu spolecznego. Agencja musi zapewnić
wsparcie techniczne niezbędne dla uwzględnienia tego
aspektu na szczeblu europejskim.

(18)

Prowadzenie rejestrów jest przede wszystkim aktem
uznania zdolności taboru kolejowego do dzialania w
określonych warunkach. Rejestry powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i niedyskryminujący, w
zakresie kompetencji wladz publicznych. Agencja
powinna zapewnić wsparcie techniczne w celu ustanowienia systemu prowadzenia rejestrów.

(11)

(12)

W zakresie bezpieczeństwa należy zapewnić możliwie
dużą przejrzystość oraz skuteczność przeplywu informacji. Analiza wyników, w oparciu o wspólne wskaźniki,
lącząca wszystkie podmioty sektora, jeszcze nie
powstala i należy ją dopiero przeprowadzić. Odnośnie
do danych statystycznych niezbędna jest bliska
wspólpraca z Eurostat.

Krajowe wladze do spraw bezpieczeństwa kolei, organy
regulacyjne i inne wladze krajowe powinny mieć
możliwość zlecania opracowania niezależnych opinii
technicznych kiedy potrzebują informacji dotyczących
kilku Państw Czlonkowskich.

(1) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 16.

(2) Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją
nr 1346/2001/WE (Dz.U. L 185 z 6.7.2001, str. 1).

216

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(19)

W celu zapewnienia możliwie dużej przejrzystości
i równego dla wszystkich dostępu do odpowiedniej
informacji dokumenty przewidziane dla procesu interoperacyjności powinny być dostępne publicznie. To samo
dotyczy świadectw certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa. Agencja powinna zapewnić skuteczne środki
wymiany takich dokumentów.

(20)

Promowanie innowacyjności w zakresie bezpieczeństwa
i interoperacyjności kolei jest ważnym zadaniem, do
którego Agencja będzie zachęcać. Jakakolwiek pomoc
finansowa udzielana w ramach dzialalności Agencji w
tym zakresie nie powinna prowadzić do wypaczeń na
rynku.

(21)

W celu wlaściwego wykonywania swoich zadań Agencja
powinna posiadać osobowość prawną i autonomiczny
budżet, finansowany glównie przez Wspólnotę. W celu
zapewnienia Agencji niezależności jej zarządzania, oraz
w sprawach opiniowania i zaleceń jej dotyczących,
dyrektor wykonawczy powinien ponosić pelną odpowiedzialność, a personel Agencji powinien być niezależny.

(22)

Aby Agencja mogla skutecznie wykonywać swoje zadania, Państwa Czlonkowskie i Komisja powinny być
reprezentowane w Radzie Administracyjnej z uprawnieniami niezbędnymi do opracowania budżetu, weryfikacji
jego wdrażania, przyjmowania odpowiednich zasad
finansowych, ustanawiania przejrzystych procedur dla
procesu decyzyjnego Agencji, przyjmowania jej programów prac, uchwalania budżetu, określania polityki w
zakresie wizyt w Państwach Czlonkowskich i nominowania dyrektora wykonawczego.
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(25)

Na przestrzeni minionych lat, im więcej stworzono zdecentralizowanych agencji, tym wladze budżetowe zwracaly większą uwagę na usprawnienie przejrzystości i
kontroli nad zarządzaniem funduszami Wspólnoty
udzielanym tym agencjom, w szczególności dotyczących
skladek budżetowych, kontroli finansowej, umarzania
zadlużenia, wymiaru emerytur i skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz wewnętrznej procedury budżetowej
(kodeks postępowania). W podobny sposób rozporządzenie (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) (1) powinno być stosowane bez ograniczeń w stosunku do Agencji, która
powinna przystąpić do Międzyinstytucjonalnego porozumienia z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją
Wspólnot Europejskich, dotyczącego wewnętrznych
dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2).

(26)

Ponieważ cel proponowanych dzialań, czyli ustanowienie wyspecjalizowanego organu mającego formulować
wspólne rozwiązania w sprawach dotyczących bezpieczeństwa kolei i interoperacyjności, nie może być w
wystarczającym stopniu zrealizowane przez Państwa
Czlonkowskie, może więc być — z powodu kolektywnego charakteru prac do wykonania — lepiej zrealizowany na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może ona
podjąć dzialania zgodne z zasadą pomocniczości, ustanowioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ujętą w tym samym artykule, przepis ten nie
wychodzi poza zakres niezbędny do osiągnięcia tego
celu.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAL 1
ZASADY

(23)

(24)

Aby zagwarantować przejrzystość decyzji Rady Administracyjnej, przedstawiciele zainteresowanych sektorów
powinni wziąć udzial w debatach, ale bez prawa glosu,
zastrzeżonego dla przedstawicieli wladz publicznych,
które są poddane demokratycznej kontroli. Przedstawiciele branży powinni być wyznaczeni przez Komisję, na
podstawie swojego przedstawicielstwa na poziomie
europejskim dla przewoźników kolejowych, zarządców
infrastruktury, przemyslu kolejowego, związków zawodowych, klientów przewozów towarowych i pasażerskich.

Prace Agencji powinny być przejrzyste. Należy zapewnić
skuteczną kontrolę przez Parlament Europejski, i w tym
celu musi on mieć możliwość przesluchania dyrektora
wykonawczego Agencji. Agencja powinna także stosować odpowiednie prawo wspólnotowe dotyczące
publicznego dostępu do dokumentów.

Artykul 1
Ustanowienie Agencji i jej cele
Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Agencję Kolejową, zwaną dalej „Agencją”.
Glównym celem Agencji jest wspóldzialanie, w sprawach technicznych, we wdrażaniu prawodawstwa wspólnotowego zmierzającego do polepszenia konkurencyjnej pozycji sektora kolejowego poprzez zwiększanie poziomu interoperacyjności systemów kolejowych oraz w rozwijaniu wspólnego podejścia do
bezpieczeństwa w europejskim systemie kolejowym, celem
wsparcia budowy europejskiego obszaru kolejowego bez granic, gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa.
(1) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.
(2) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.
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Realizując te cele, Agencja powinna w pelni uwzględnić proces
rozszerzenia Unii Europejskiej oraz szczególne ograniczenia
odnoszące się do polączeń kolejowych z państwami trzecimi.

5.
Grupom roboczym powinien przewodniczyć przedstawiciel Agencji.

Agencja ma wylączną odpowiedzialność w kontekście funkcjonowania i uprawnień jej przydzielonych.

Artykul 4
Konsultacje z partnerami spolecznymi

Artykul 2
Rodzaje dzialań podejmowanych przez Agencję
Agencja może wydawać:
a) zalecenia dla Komisji, dotyczące stosowania art. 6, 7, 12,
14, 16, 17 i 18;
b) opinie dla Komisji, na podstawie art. 8, 13 i 15, lub innych
zainteresowanych wladz w Państwach Czlonkowskich, na
podstawie art. 10.

Tam, gdzie prace wymienione w rt.. 6, 7,12, 16 i 17 mają bezpośredni wplyw na kwestie spoleczne lub warunki pracy pracowników w przemyśle Agencja będzie prowadzić konsultacje
z partnerami spolecznymi w ramach komitetu dialogu spolecznego ustanowionym zgodnie z decyzją 98/500/WE (1).
Konsultacje te powinny zostać przeprowadzone zanim Agencja
przedloży swoje zalecenia Komisji. Agencja będzie brala pod
uwagę wyniki tych konsultacji oraz powinna za każdym razem
być zdolna przedstawić swe zalecenia. Opinie wyrażone przez
komitet dialogu spolecznego zostaną przekazane przez Agencję Komisji, a następnie przekazane przez Komisję komitetowi
powolanemu zgodnie z art. 21 dyrektywy 96/48/WE.

Artykul 3
Artykul 5
Sklad grup roboczych
1.
Przygotowując zalecenia wymienione w art. 6, 7, 12, 14,
16, 17 i 18, Agencja ustanawia określoną liczbę grup roboczych. Grupy robocze powinny przyjąć za podstawę doświadczenie i wiedzę specjalistów sektora kolejowego, a zwlaszcza
doświadczenie zgromadzone przez Europejskie Stowarzyszenie
ds. Interoperacyjności Kolei (AEIF), z jednej strony, oraz
doświadczenie kompetentnych wladz krajowych, z drugiej.
Agencja zapewnia, że jej grupy robocze są kompetentne i
reprezentatywne i że posiadają one odpowiednią reprezentację
dzialów przemyslu i tych użytkowników, których będą dotyczyć środki, jakie może zaproponować Komisja na podstawie
przekazywanych do niej zaleceń przez Agencję. Praca grup
roboczych powinna być przejrzysta.
Tam, gdzie prace wymienione w art. 6, 12 16 i 17 mają bezpośredni wplyw na warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników przemyslowych, tam przedstawiciele związków
zawodowych powinni uczestniczyć w odpowiednich pracach
grup roboczych.
2.
Agencja przedstawia uchwalony program prac reprezentatywnym organom sektora kolejowego, dzialającym na poziomie europejskim. Lista tych organów powinna zostać przedstawiona przez Komitet powolany na podstawie art. 21 dyrektywy 96/48/WE. Każdy organ i/lub grupa organów powinny
przedstawić Agencji listę najbardziej wykwalifikowanych ekspertów uprawnionych do reprezentowania ich w każdej grupie
roboczej.
3.
Krajowe organy bezpieczeństwa określone w art. 16
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei wyznaczają swoich
przedstawicieli do grup roboczych, w których chcą uczestniczyć.
4.
Agencja może, jeśli to konieczne, uzupelnić grupy robocze o niezależnych ekspertów uważanych za osoby kompetentne w przedmiotowej dziedzinie.

Konsultacje z klientami transportu kolejowego i
pasażerami
Tam, gdzie prace wymienione w art. 6 i 12 mają bezpośredni
wplyw na klientów transportu kolejowego i pasażerów, Agencja prowadzi konsultacje z ich organizacjami przedstawicielskimi. Lista takich organizacji powinna być opracowana przez
komitet, o którym mowa w art. 21 dyrektywy 96/48/WE.
Konsultacje te odbywają się, zanim Agencja przedloży swoje
zalecenia Komisji. Agencja bierze pod uwagę wyniki tych konsultacji oraz powinna za każdym razem być zdolna przedstawić swe zalecenia. Opinie wyrażone przez zainteresowane
organizacje są przekazywane przez Agencję do Komisji, a
następnie przekazane przez Komisję komitetowi, o którym
mowa w art. 21 dyrektywy 96/48/WE.

ROZDZIAL 2
BEZPIECZEŃSTWO

Artykul 6
Wsparcie techniczne
1.
Agencja przekazuje Komisji zalecenia dotyczące wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSMs) oraz wspólnych
wymagań bezpieczeństwa, opisanych w art. 6 i 7 dyrektywy w
sprawie bezpieczeństwa kolei.
(1) Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie
ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog
między partnerami spolecznymi na szczeblu europejskim. (Dz.U.
L 225 z 12.8.1998, str. 27).
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2.
Agencja przedstawia Komisji, na jej wniosek lub na wniosek komitetu ustanowionego art. 21 dyrektywy 96/48/WE, lub
z wlasnej inicjatywy, środki dotyczące innych dzialań w zakresie bezpieczeństwa.
3.
W okresie przejściowym przed przyjęciem wspólnych
wymagań bezpieczeństwa (CST), wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) oraz technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI), jak też w sprawach dotyczących sprzętu i infrastruktury nieujętych w TSI Agencja może przekazać Komisji
odpowiednie zalecenia. Agencja zapewnia zgodność między
zaleceniami i TSI już istniejącymi i projektowanymi.
4.
Agencja przedstawia szczególową analizę zysków i strat
na poparcie zaleceń przekazywanych na podstawie niniejszego
artykulu.
5.
Agencja organizuje i ulatwia wspólpracę między krajowymi organami bezpieczeństwa i wladzami bezpieczeństwa
określonymi w art. 16 i 21 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei.
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odpowiedzialnymi za dochodzenia, powstalymi na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei, w celu ustalenia treści
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa wymienionych w
zalączniku I do ww. dyrektywy i gromadzenia dostępnych
danych o bezpieczeństwie kolei.
2.
Na podstawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa,
krajowych raportów o bezpieczeństwie i wypadkach oraz informacji wlasnych Agencja sklada co dwa lata raport o dzialaniu
systemu bezpieczeństwa, oglaszany publicznie. Pierwszy taki
raport jest publikowany w trzecim roku dzialania Agencji.
3.
Agencja wykorzystuje dane zebrane przez Eurostat i
wspólpracuje z tą instytucją w celu uniknięcia powielania
pracy i aby zapewnić spójność metodologii określania wskaźników dla bezpieczeństwa kolejowego i wskaźników dla innych
środków transportu.

Artykul 10
Artykul 7

Opinie techniczne

Świadectwa certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa
Uwzględniając zastosowanie art. 10 i 15 dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa kolei, dotyczącej harmonizacji certyfikatów
bezpieczeństwa, Agencja przygotowuje i zaleca jednolity format dla certyfikatów bezpieczeństwa, lącznie z wersją elektroniczną, oraz jednolity format wniosków o certyfikat bezpieczeństwa, z wykazem informacji wymaganych dla wydania certyfikatu.
Artykul 8
Krajowe przepisy bezpieczeństwa
1.
Na wniosek Komisji Agencja przeprowadza analizę techniczną nowych krajowych przepisów bezpieczeństwa, przedlożonych Komisji na podstawie art. 8 dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa kolei.
2.
Agencja analizuje zgodność powyższych zasad ze wspólnymi metodami oceny bezpieczeństwa (CSMs) określonymi w
dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolei, jak też z obowiązującymi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI).
Agencja sprawdza również, czy te reguly umożliwiają osiągnięcie CST przewidzianych ww. dyrektywą.
3.
Jeżeli po uwzględnieniu przyczyn podanych przez Państwa Czlonkowskie Agencja uzna, że którekolwiek z tych regul
są niezgodne z TSI lub nie pozwalają na osiągnięcie CSM lub
CST, powinna przedlożyć swoją opinię Komisji w ciągu dwóch
miesięcy od przekazania jej analizowanych zasad przez Komisję.
Artykul 9

1.
Krajowe organy regulacyjne, o których mowa w art. 30
dyrektywy 2001/14/WE, mogą w sprawach im przedkladanych
wymagać od Agencji przekazania opinii technicznej w zakresie
aspektów bezpieczeństwa.
2.
Komitety, o których mowa w art. 35 dyrektywy
2001/14/WE i art. 11a dyrektywy 91/440/EWG, mogą
wymagać od Agencji przekazania opinii technicznej w zakresie
aspektów bezpieczeństwa będących w ich kompetencjach.
3.
Agencja wydaje opinie w ciągu dwóch miesięcy. Opinia
powinna być opublikowana przez Agencję w wersji pozbawionej wszystkich poufnych danych handlowych.

Artykul 11
Publiczna baza danych dokumentów
1.
Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie publicznej
bazy danych następujących dokumentów:
a) licencji wydanych zgodnie z dyrektywą 95/18/WE;
b) certyfikatów bezpieczeństwa wydanych zgodnie z art. 10
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei;
c) raportów z dochodzenia przedkladanych Agencji na podstawie art. 24 dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei;

Nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa
1.
Agencja ustanawia sieć kontaktów z wladzami krajowymi
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i z wladzami krajowymi

d) krajowych uregulowań dotyczących bezpieczeństwa przekazanych Komisji na podstawie art. 8 dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa kolei.
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2.
Wladze krajowe odpowiedzialne za wydawanie dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. a) i b) informują Agencję
w ciągu jednego miesiąca o każdej decyzji dotyczącej wydania,
odnowy, zmiany lub unieważnienia takiego dokumentu.
3.
Agencja może dodać do tej publicznej bazy danych
każdy dokument lub odnośnik, jaki uzna za istotny dla realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAL 3
INTEROPERACYJNOŚĆ
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Artykul 14
Nadzór nad interoperacyjnością
1.
Agencja przedstawia rekomendacje, na wniosek Komisji,
dotyczące procedur wdrażania interoperacyjności sieci kolejowej poprzez usprawnianie koordynacji między przewoźnikami
kolejowymi i między zarządcami infrastruktury, w szczególności w celu zorganizowania systemu kontroli ruchu.
2.
Agencja monitoruje postęp wdrażania interoperacyjności
systemu kolejowego. Co dwa lata przedstawia i publikuje
raport o postępie procesu. Pierwszy taki raport publikuje w
drugim roku swojej dzialalności.

Artykul 15
Artykul 12
Interoperacyjność sieci transeuropejskiej
Wsparcie techniczne zapewniane przez Agencję
Agencja przyczynia się do rozwijania i wprowadzania w życie
interoperacyjności kolei, zgodnie z zasadami i definicjami
określonymi w dyrektywach 96/48/WE i 2001/16/WE. W tym
celu Agencja:
a) organizuje i prowadzi prace w ramach mandatu Komisji,
grup roboczych, o których mowa w art. 3, w sprawie przygotowania TSI i przedstawia projekty TSI Komisji;

Na wniosek Komisji Agencja dokonuje analizy, pod kątem interoperacyjności, każdego projektu infrastrukturalnego związanego ze wspólfinansowaniem wspólnotowym. Agencja wydaje
opinię w sprawie zgodności projektu z odpowiednimi TSI w
ciągu dwóch miesięcy od zlożenia wniosku. Opinia uwzględnia
derogacje określone w art. 7 dyrektywy 96/48/WE i dyrektywy
2001/16/WE.

Artykul 16
Wydawanie świadectw dla warsztatów naprawczych

b) zapewnia, że TSI będą dostosowywane do postępu technicznego i trendów rynkowych, oraz do wymagań spolecznych; proponuje Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany do
TSI;
c) zapewnia koordynację między rozwojem i aktualizacją TSI,
z jednej strony, a powstawaniem norm europejskich niezbędnych dla interoperacyjności, z drugiej strony; utrzymuje stosowne kontakty z europejskimi organami normalizacyjnymi;

W okresie 3 lat od rozpoczęcia swej dzialalności Agencja opracowuje europejski system certyfikacji warsztatów naprawczych
dla taboru kolejowego wraz z zaleceniami dotyczącymi
wdrożenia systemu.
Zalecenia te dotyczą w szczególności następujących problemów:
— strukturalnego systemu zarządzania,

d) udziela wsparcia Komisji w organizowaniu i ulatwianiu
wspólpracy jednostek notyfikowanych, jak stanowi art. 20
ust. 5 dyrektywy 96/48/WE i 2001/16/WE;

— personelu z odpowiednimi kompetencjami,

e) doradza i przekazuje zalecenia Komisji dotyczące
warunków pracy calego personelu wykonującego zadania
kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.

— dokumentacji technicznej i zasad utrzymania.

— wyposażenia i narzędzi,

Artykul 17
Artykul 13

Kwalifikacje zawodowe

Nadzór nad pracą jednostek notyfikowanych

1.
Agencja przygotowuje zalecenia dotyczące ustalenia
wspólnych jednolitych kryteriów dla kwalifikacji zawodowych i
oceny personelu zajmującego się dzialalnością i utrzymywaniem systemu kolejowego. W tym celu przyznaje pierwszeństwo maszynistom i szkoleniowcom. Agencja przeprowadza
konsultacje z przedstawicielami partnerów spolecznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 4.

Bez naruszania odpowiedzialności Państw Czlonkowskich za
jednostki notyfikowane, Agencja może, na wniosek Komisji,
przeprowadzić nadzór nad jakością pracy jednostek notyfikowanych. W razie potrzeby Agencja przedklada opinię Komisji.
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2.
Agencja przygotowuje zalecenia, mając na uwadze
wdrożenie systemu akredytacji centrów szkoleniowych.
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Artykul 21
Wspieranie innowacyjności

3.
Agencja propaguje i wspiera wymianę maszynistów
i szkoleniowców między przedsiębiorstwami kolejowymi
z różnych Państw Czlonkowskich.
Artykul 18
Rejestr taboru kolejowego
Agencja przygotowuje i rekomenduje Komisji standardowy format dla rejestracji pojazdów zgodnie z art. 14 dyrektyw
96/48/WE i 2001/16/WE.

Komisja może powierzyć Agencji, zgodnie z programem prac
i budżetem Agencji, zadanie wspierania innowacyjności, w celu
doskonalenia interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei, zwlaszcza jeżeli chodzi o stosowanie nowych technologii informatycznych oraz systemów śledzenia i kontroli.

ROZDZIAL 5
STRUKTURA WEWNĘTRZNA I DZIALALNOŚĆ

Artykul 22
Artykul 19

Status prawny

Rejestr dokumentów dotyczących interoperacyjności

1.
Agencja jest organem Unii Europejskiej posiadającym
osobowość prawną.

1.
Agencja prowadzi publiczny rejestr następujących dokumentów wymienionych w dyrektywach 2001/16/WE
i 96/48/WE:
a) deklaracji „WE” zgodności dotyczącej weryfikacji podsystemów;
b) deklaracji „WE” zgodności dotyczącej zgodności skladników;
c) autoryzacji na oddanie do eksploatacji, wlącznie z numerami rejestracyjnymi;
d) rejestrów infrastruktury i taboru kolejowego.
2.
Zainteresowane strony przekazują te dokumenty Agencji,
która określa, w porozumieniu z Państwami Czlonkowskimi,
konkretne procedury ich skladania.

2.
W każdym Państwie Czlonkowskim Agencja będzie miala
w największym zakresie zdolność do czynności prawnych,
porównywalną do osób prawnych w ramach systemu prawa
tego państwa. W szczególności Agencja będzie uprawniona do
nabywania lub sprzedaży ruchomości i nieruchomości, a także
może występować jako strona w procesach sądowych.
3.
Agencja jest reprezentowana przez dyrektora wykonawczego.
Artykul 23
Przywileje i immunitety
Protokól przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich
obejmuje również Agencję i jej personel.
Artykul 24

3.
Podczas przesylania dokumentów określonych w ust. 1
zainteresowane organy mogą wskazać, które dokumenty nie
mogą być udostępnione publicznie ze względów bezpieczeństwa.
4.
Agencja zaklada elektroniczną bazę danych dla dokumentów, biorąc pod uwagę ust. 3. Baza danych jest dostępna
publicznie na stronie internetowej.

Personel
1.
W stosunku do personelu Agencji ma zastosowanie rozporządzenie w sprawie urzędników Wspólnot Europejskich,
warunków zatrudniania pozostalych pracowników Wspólnot
Europejskich oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje
Wspólnot Europejskich dla celów stosowania tego regulaminu
pracowniczego oraz warunków zatrudniania.

BADANIA I PROPAGOWANIE INNOWACYJNOŚCI

2.
Bez uszczerbku dla art. 26, uprawnienia przyznane wladzy mianującej i kontraktującej na mocy regulaminu pracowniczego Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia są
wykorzystywane przez Agencję w odniesieniu do jej personelu.

Artykul 20

3.
Bez uszczerbku dla art. 26 ust. 1, personel Agencji będzie
skladać się z:

ROZDZIAL 4

Badania
Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań ujętych w niniejszym rozporządzeniu, Agencja zleca wykonanie badań, finansowanych z jej budżetu.

— pracowników zatrudnionych czasowo przez Agencję, na
maksymalny okres pięciu lat, rekrutowanych spośród specjalistów z branży, na podstawie ich kwalifikacji i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa i interoperacyjności
kolei,
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— urzędników wyznaczonych lub oddelegowanych przez
Komisję lub Państwa Czlonkowskie na maksymalny okres
5 lat,
— innych pracowników, zgodnie z warunkami zatrudnienia
pracowników pomocniczych Wspólnot Europejskich,
wykonujących prace wdrożeniowe lub biurowe.
4.
Eksperci biorący udzial w pracach grup roboczych organizowanych przez Agencję nie należą do jej personelu. Koszty
ich podróży i utrzymania ponosi Agencja, w oparciu o zasady
i podzial przyjęty przez Radę Administracyjną.

Artykul 25
Ustanowienie i uprawnienia Rady Administracyjnej
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Artykul 26
Sklad Rady Administracyjnej
1.
Rada Administracyjna sklada się: z jednego przedstawiciela z każdego Państwa Czlonkowskiego i z czterech przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz z sześciu przedstawicieli nieposiadających prawa glosu, reprezentujących na poziomie
europejskim następujące grupy:
— przewoźników kolejowych,
— zarządców infrastruktury,
— przemysl kolejowy,
— związki zawodowe,
— pasażerów,

1.

Niniejszym ustanawia się Radę Administracyjną.
— klientów przewozów towarowych,

2.

Rada Administracyjna:

a) powoluje dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 31;
b) przyjmuje do dnia 30 kwietnia każdego roku generalny
raport Agencji za poprzedni rok i przedklada go Państwom
Czlonkowskim, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
Komisji Europejskiej;
c) przyjmuje do dnia 31 października każdego roku, i po
wzięciu pod uwagę opinii Komisji, program prac Agencji
na nadchodzący rok i przedklada go Państwom Czlonkowskim, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Program prac zostaje przyjęty bez szkody dla corocznej procedury uchwalania budżetu Wspólnoty. Jeżeli Komisja, w
ciągu 15 dni od daty przyjęcia programu prac, wyrazi swą
dezaprobatę w stosunku do niego, Rada Administracyjna
analizuje ponownie program i przyjmuje go z prawdopodobnymi poprawkami po drugim czytaniu w obecności
albo przy większości 2/3 glosów, wlączając przedstawicieli
Komisji, lub przez jednomyślność przedstawicieli Państw
Czlonkowskich;
d) wykonuje swe funkcje w odniesieniu do budżetu Agencji,
zgodnie z rozdzialem 6;
e) ustanawia procedury dla podejmowania decyzji przez
dyrektora wykonawczego;
f)

powolanych przez Komisję z krótkiej listy, na której są trzy
nazwiska, przedlożonej przez poszczególne organizacje europejskie.
Czlonkowie Rady są powolywani na podstawie odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy.
2.
Każde Państwo Czlonkowskie oraz Komisja powolują
swoich czlonków Rady Administracyjnej oraz czlonków
zastępczych.
3.
Okres kadencji trwa 5 lat i może być jednorazowo przedlużony.
4.
Tam, gdzie to stosowne, udzial przedstawicieli państw
trzecich i warunki tego udzialu są ustanowione w postanowieniach art. 36 ust. 2.
Artykul 27
Przewodniczący Rady Administracyjnej
1.
Rada Administracyjna wybiera przewodniczącego i
zastępcę przewodniczącego ze swojego skladu. Zastępca przewodniczącego zastępuje przewodniczącego w przypadku, gdy
ten ostatni nie może wykonywać swoich obowiązków.
2.
Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa trzy lata
i wygasa wraz z ich czlonkostwem w Radzie Administracyjnej.
Kadencja może być przedlużona jeden raz.

określa wytyczne dla wizyt, przeprowadzanych zgodnie z
art. 33;
Artykul 28

g) realizuje uprawnienia dyscyplinarne wobec dyrektora
wykonawczego i przewodniczących jednostek określonych
w art. 30 ust. 3;
h) ustanawia wlasne zasady postępowania.

Posiedzenia
1.
Posiedzenia Rady Administracyjnej są zwolywane przez
przewodniczącego. Dyrektor wykonawczy Agencji bierze
udzial w obradach.
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2.
Rada Administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w
roku. Zbiera się też na wniosek przewodniczącego, Komisji, na
wniosek większości skladu Rady lub jednej trzeciej przedstawicieli Państw Czlonkowskich w Radzie.

Artykul 29
Glosowanie
Jeśli nie postanowi się inaczej, Rada Administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich glosów czlonków
uprawnionych do glosowania. Każdy z czlonków Rady ma
jeden glos.
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Artykul 31
Mianowanie personelu Agencji
1.
Dyrektor wykonawczy jest mianowany przez Radę Administracyjną na podstawie wiedzy i doświadczenia oraz udokumentowanych zdolności administracyjnych i kierowniczych, a
także odpowiedniego doświadczenia w sektorze kolejowym.
Rada Administracyjna podejmie swą decyzję wyboru kandydata
większością czterech piątych glosów wszystkich czlonków
uprawnionych do glosowania. Komisja może zaproponować
kandydata lub kandydatów.
Prawo odwolania dyrektora wykonawczego ma Rada Administracyjna, na podstawie tej samej procedury.
2.
Dyrektor wykonawczy powola innych czlonków personelu Agencji zgodnie z art. 24.

Artykul 30
Obowiązki i uprawnienia dyrektora wykonawczego
1.
Agencja jest kierowana przez dyrektora wykonawczego,
który jest calkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków, bez szkody dla poszczególnych kompetencji Komisji
i Rady Administracyjnej.
2.

Dyrektor wykonawczy:

a) przygotowuje program prac i, po uzgodnieniu go z
Komisją, przedklada go Radzie Administracyjnej;

3.
Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Kadencja może być odnowiona tylko raz.
Artykul 32
Przesluchanie dyrektora wykonawczego
Co roku dyrektor wykonawczy przedklada Parlamentowi Europejskiemu generalny raport o dzialalności Agencji. Parlament
Europejski lub Rada mogą również w dowolnym czasie
zażądać przesluchania dyrektora wykonawczego w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej dzialalności Agencji.
Artykul 33

b) czyni niezbędne ustalenia dla wdrożenia programu prac i,
na ile to możliwe, odpowiada na wnioski o wsparcie ze
strony Komisji w związku z zadaniami Agencji zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem;
c) podejmuje niezbędne kroki, zwlaszcza jeżeli chodzi o przyjęcie wewnętrznych instrukcji administracyjnych i publikację zamówień, celem zapewniania dzialania Agencji zgodnego z niniejszym rozporządzeniem;
d) ustanawia skuteczny system nadzoru celem porównania
wyników pracy Agencji z jej zalożonymi celami i ustanowi
system regularnych ocen w odniesieniu do uznanych profesjonalnych standardów. Na tej podstawie przygotowuje
corocznie projekt raportu generalnego, który sklada Radzie
Administracyjnej;
e) wykonuje uprawnienia ustanowione art. 24 ust. 2 w odniesieniu do personelu Agencji;
f)

przygotowuje projekt wydatków i dochodów Agencji na
podstawie art. 38 i przyjmie budżet na podstawie art. 39.

3.
Dyrektor wykonawczy może korzystać z pomocy jednego lub kilku dyrektorów wydzialów. Jeśli dyrektor wykonawczy jest nieobecny lub nie jest w stanie pelnić swych obowiązków, jeden z dyrektorów wydzialów zajmuje jego miejsce.

Wizyty w Państwach Czlonkowskich
1.
Aby wypelniać zadania powierzone Agencji na mocy art.
8, 9, 10, 13 i 15, Agencja może, na wniosek Komisji, przeprowadzić wizytę w Państwach Czlonkowskich zgodnie z polityką
określoną przez Radę Administracyjną. Wladze krajowe tych
państw ulatwiają przeprowadzenie wizyty personelowi Agencji.
2.
Agencja powiadamia zainteresowane Państwa Czlonkowskie o planowanej wizycie, podając nazwiska oddelegowanych
pracowników i datę rozpoczęcia wizyty. Urzędnicy Agencji
oddelegowani do przeprowadzenia wizyty mogą ją przeprowadzić po przedstawieniu decyzji dyrektora wykonawczego Agencji określającej przedmiot i cel ich wizyty.
3.
Na zakończenie każdej wizyty Agencja przygotowuje
raport, który następnie przesyla Komisji i zainteresowanym
Państwom Czlonkowskim.
Artykul 34
Odpowiedzialność
1.
Zobowiązania umowne Agencji określa prawo mające
zastosowanie do danej umowy.
2.
Wszelkie zapisy arbitrażowe zawarte w umowie zawartej
przez Agencję podlegają jurysdykcji Trybunalu Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich.
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3.
W przypadku odpowiedzialności niewynikającej z
umowy Agencja, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla
prawa Państw Czlonkowskich, rekompensuje wszelkie straty
spowodowane przez swoje wydzialy lub swoich pracowników
w trakcie wykonywania ich obowiązków.
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Decyzje podjęte przez Agencję zgodnie z art. 8 rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 mogą zawierać skargi do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich lub stanowić powód podejmowania odpowiednich czynności przed Europejskim Trybunalem
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, na podstawie art. 195
i 230 Traktatu.

4.
Wszelkie spory związane z rekompensatą za straty opisane w ust. 3 podlegaja jurysdykcji Trybunalu Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAL 6
POSTANOWIENIA FINANSOWE

5.
Odpowiedzialność osobista personelu wobec Agencji
podlega uregulowaniom ustanowionym w rozporządzeniu w
sprawie personelu lub w warunkach zatrudnienia.

Artykul 38
Artykul 35

Budżet

Języki

1.
Szacunki wszystkich dochodów i wydatków Agencji są
przygotowywane na każdy rok budżetowy, zgodnie z kalendarzem rocznym, i są umieszczane w budżecie Agencji. Dochody
i wydatki wzajemnie się równoważą.

1.
Rada Administracyjna podejmuje decyzję w sprawie ustaleń dotyczących wyboru języków obowiązujących w Agencji.
Na wniosek czlonka Rady Administracyjnej decyzja taka zostaje podjęta jednomyślnie. Państwa Czlonkowskie mogą
zwracać się do Agencji w dowolnym języku Wspólnoty.

2.

Struktura dochodów Agencji jest następująca:

— wklad Wspólnoty,
2.
Tlumaczenia związane z funkcjonowaniem Agencji będą
wykonywane przez Centrum Tlumaczeń dla Organów Unii
Europejskiej.
Artykul 36
Udzial państw trzecich
1.
Agencja jest gotowa do wspólpracy z państwami europejskimi, które zawarly umowę z Unią Europejską, o ile państwa
te przyjęly i stosują się do prawodawstwa Wspólnoty w zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem.
2.
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami wyżej wymienionej umowy, należy stworzyć plany określające szczególowe
zasady udzialu tych państw w pracach Agencji, w szczególności jego charakter i zakres. Ustalenia te powinny obejmować
miedzy innymi postanowienia dotyczące wsparcia finansowego
i personalnego. Mogą też zapewniać przedstawicielstwo, bez
prawa glosu, w Radzie Administracyjnej.
Artykul 37
Przejrzystość
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i
Komisji (1), będzie obejmować również dokumenty wydawane
przez Agencję.
Rada Administracyjna podejmuje niezbędne kroki w celu
wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 do dnia 1
października 2004 r.
(1) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

— każdy wklad państw trzecich biorących udzial w pracach
Agencji, zgodnie z postanowieniami art. 36;
— oplaty za publikacje, szkolenia i inne uslugi świadczone
przez Agencję.
3.
Wydatki Agencji powinny obejmować wydatki związane
z personelem, administracją, infrastrukturą i dzialalnością.
4.
Każdego roku Rada Administracyjna na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora wykonawczego sporządza preliminarz szacowanych wydatków i dochodów dla Agencji na następny rok budżetowy. Preliminarz szacowanych
wydatków i dochodów, który powinien zawierać projekt
budżetu, zostaje przedlożony przez Radę Administracyjną
Komisji najpóźniej do dnia 31 marca.
5.
Preliminarz szacowanych wydatków i dochodów jest
przez Komisję przedkladany Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie (dalej zwanym „wladzami budżetowymi”) wraz ze
wstępnym projektem glównego budżetu Unii Europejskiej.
6.
Na podstawie preliminarza szacowanych wydatków i
dochodów Komisja wprowadza we wstępnym projekcie glównego budżetu Unii Europejskiej szacunki, które uważa za
konieczne dla planu zakladowego, oraz wielkość dotacji wplacanej do glównego budżetu. Kosztorys ten zostaje przekazany
wladzom budżetowym zgodnie z art. 272 Traktatu.
7. Wladze budżetowe wydają zgodę na przeznaczenie
(wyasygnowanie) dotacji dla Agencji. Wladze budżetowe
uchwalają plan zakladowy Agencji.
8.
Budżet jest przyjmowany przez Radę Administracyjną.
Staje się ostateczny po przyjęciu glównego budżetu Unii Europejskiej. Tam, gdzie to stosowne, zostaje odpowiednio dostosowany.
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9.
Rada Administracyjna powiadamia wladze budżetowe,
tak szybko, jak to możliwe, o swych zamiarach wdrożenia
każdego projektu, który może mieć znaczące skutki finansowe
dla finansów budżetu, w szczególności każdego projektu
odnoszącego się do majątku, takiego jak pochodzący z
wynajmu bądź zakupu budynków. Informuje się także o tym
Komisję. Jeżeli organ wladz budżetowych powiadomil o swoim
zamiarze dostarczenia opinii w sprawie projektu, wówczas
przedklada swoją opinię Radzie Administracyjnej w okresie do
6 tygodni po dacie zgloszenia projektu.

9.
Dyrektor wykonawczy przedklada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do
sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium na
dany rok budżetowy, zgodnie z art. 146 ust. 3 glównego rozporządzenia finansowego.

Artykul 39

Artykul 40

Realizacja budżetu i kontrola nad nim

Rozporządzenie finansowe

1.
Za realizację budżetu Agencji odpowiada jej dyrektor
wykonawczy.

Po otrzymaniu zgody Komisji Rada Administracyjna przyjmuje
zasady finansowe mające zastosowanie wobec Agencji. Nie
mogą one być niezgodne z rozporządzeniem (WE, Euroatom)
nr 2343/2002 (1), chyba że taka niezgodność będzie szczególnie wymagana w dzialaniu Agencji, a Komisja wyda na to
uprzednią zgodę.

2.
Najpóźniej do dnia 1 marca każdego roku budżetowego
księgowy Agencji przedstawia wstępne sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji wraz z raportem w sprawie
zarządzania budżetem i finansami za poprzedni rok budżetowy. Księgowy Komisji lączy wstępne sprawozdanie finansowe
instytucji i zdecentralizowanych organów zgodnie z art. 128
glównego rozporządzenia finansowego.
3.
Najpóźniej do dnia 1 marca każdego kolejnego roku
budżetowego księgowy Komisji przedklada wstępne sprawozdanie finansowe Agencji Trybunalowi Obrachunkowemu wraz
z raportem w sprawie zarządzania budżetem i finansami za
dany rok finansowy. Raport w sprawie zarządzania budżetem i
finansami za dany rok finansowy jest także przedkladany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Trybunal Obrachunkowy sprawdza to sprawozdanie zgodnie z
art. 248 Traktatu. Trybunal publikuje roczne raporty o dzialalności Agencji.
4.
Po otrzymaniu wniosków Trybunalu Obrachunkowego w
sprawie wstępnego sprawozdania finansowego Agencji, zgodnie z art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor
wykonawczy sporządza ostateczne sprawozdanie dotyczące
finansów w zakresie w jego kompetencji i przedklada je Radzie
Administracyjnej w celu uzyskania opinii.
5.
Rada Administracyjna wydaje opinię w sprawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji.
6.
Dyrektor wykonawczy, najpóźniej do dnia 1 lipca
każdego kolejnego roku budżetowego, przedklada ostateczne
sprawozdanie finansowe wraz z opinią Rady Administracyjnej
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunalowi
Obrachunkowemu.
7.

10.
Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej
większością kwalifikowaną, w terminie do dnia 30 kwietnia
roku N+2 udziela absolutorium dyrektorowi wykonawczemu w
związku z wykonaniem budżetu za rok N.

Artykul 41
Zwalczanie nadużyć
1.
Dla celów walki z nadużyciami, korupcją i innymi aktami
bezprawia, stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1073/1999.
2.
Agencja przystępuje do Umowy międzyinstytucjonalnej z
dnia 25 maja 1999 r. w sprawie dochodzeń wewnętrznych
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF) i niezwlocznie przyjmuje odpowiednie
postanowienia, mające zastosowanie do calego personelu
Agencji.
3.
Decyzje w sprawie finansowania i realizacji umów i
narzędzi z nich wynikających wyraźnie stwierdzają, że Trybunal Obrachunkowy i OLAF mogą, w razie konieczności, przeprowadzić kontrole na miejscu u odbiorców funduszy Agencji.

ROZDZIAL 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykul 42
Rozpoczęcie dzialalności Agencji
Agencja rozpoczyna dzialalność w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Ostateczne sprawozdanie jest publikowane.

8.
Dyrektor wykonawczy odpowiada na uwagi Trybunalu
Obrachunkowego, najpóźniej do dnia 30 września. Przesyla
również tę odpowiedź do Rady Administracyjnej.

(1) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia
23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72).
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Artykul 43
Ocena

W ciągu pięciu lat od objęcia przez Agencję obowiązków
Komisja przeprowadza ocenę realizacji niniejszego rozporządzenia, osiągnięć Agencji i jej metod pracy. Ocena ta uwzględnia opinie przedstawicieli sektora kolejowego, partnerów spolecznych i organizacji klientów. Wyniki oceny są publikowane,
a Komisja proponuje, w razie konieczności, zmiany do niniejszego rozporządzenia.
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W tym kontekście Komisja, jeśli to stosowne, przedstawia propozycję przeglądu przepisów niniejszego rozporządzenia
w świetle osiągnięć w odniesieniu do regulatorów, zgodnie
z procedurą określoną w art. 251 Traktatu. Parlament Europejski i Rada oceniają tę propozycję i w szczególności rozważają,
czy należy zrewidować sklad Rady Administracyjnej, zgodnie
z ogólnymi zalożeniami, które zostaną przyjęte przez regulatorów.
Artykul 44
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w calości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Czlonkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

P. COX

M. McDOWELL

Przewodniczący

Przewodniczący
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OŚWIADCZENIE KOMISJI
„Komisja odwoluje się do swej informacji z grudnia 2002 r. w sprawie ram dzialania europejskich agencji
regulacyjnych i swojej propozycji rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową. Komisja
jest przekonana, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
wspomnianej wyżej informacji, że Rada w ograniczonym skladzie wraz z czlonkami powolanymi mocą
wladzy wykonawczej Komisji, zapewni lepsze funkcjonowanie Agencji w rozszerzonej UE. Mając to na
uwadze, Komisja oczekuje odpowiedzi Rady odnośnie do swej informacji w sprawie ram dzialania regulatorów. Komisja potwierdza swe intencje, tam gdzie to stosowne, przedstawienia propozycji dotyczącej ram
dzialania agencji europejskich, w tym także skladu Rady Administracyjnej.”
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