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Transport w traktacie lizbonskim (2) 

DG TREN - Dyrekcja Generalna MobilnoSC 
i Transport 

W okresiemoionych wysilkow Wsp6lnoty Europejskiej zmie 
rzajqcych w kierunku liberalizacji rynku energii i transportu oraz 
stworzenia jednoliiego, wewngtrznego rynku, Komisja Europejska 
w coraz wigkszym stopniu wykorzystuje przyznane jej kompeten- 
cje do prowadzeniadzialah regulacyjnych. Sprawytransportu pod- 
legajq bezposrednio kompetencjom Dyrekcji Generalnej MobilnkC 
iTransport, w sktad ktorej wchodzi 11 dyrektoriatow. Kaidy ztych 
dyrektoriatow sktada sie z kilku departamentow. Dyrekcja jest od- 
powiedzialna za koncepcje oraz wdraianie europejskiej polityki 
transportowej i energetycznej, z korzySciq dla wszystkich sekto- 
row biznesu, miast, terenow wiejskich oraz przede wszystkim oby- 
wateli. Transport i energetyka skupiajq uwage Unii Europejskiej, 
jako element znoszenia barier i granic w przepiywie towarow i ustug 
pomiflzy palistwami cztonkowskimi. 

Celem Dyrekcji Generalnej jestoprawwywanie i wdraianie unij- 
nej poliiki w dziedzinie transportu i energii w taki sposob, aby 
duiyta ona jak najlepiej interesom wszystkich sektomw gospo- 
darki, podmiotow publicznych i obywateli. Schemat organizacyj- 
ny Dyrekcji MobilnoSC i Transport przedstawiono w tabeli 4. 

Dyrektoriat E ma nastepujqce departamenty: 
R Polvki transportowej dla transportu lqdowego. 
0 Transportu kolejowego i interoperacyjnoki. 
D Bezpieczehstwadrogowego. 
0 Bezpieczenstwa cywilnego w transporcie lqdowym i w przewo- 

zie materiah5w niebezpiecznych. 

TEN-T EA - Agencja 
wykonawcza ds. 
Transeuropejskiej 

ITEN-T EA --=- 
Sieci Transportowej +-.- 

Agencja zostala zaloiona przez Komisje Europejskq i jest od- 
powiedzialna za zarzqdzanie technicznym i finansowym wprowa- 
dzeniem programu TEN-T - jednego z najwainiejszych projektow 

infrastrukturalnych. Misjq Agencji TEN-T EA jest zapewnienie 
wydajnych i skutecznych ustug realizujqcych techniczne i fi- 
nansowe wdroienie programu TEN% Efektywna siec TEN-T 
przynosi korzySC wszystkim obywatelom Europy poprzez bar- 
dziej wydajny i przyjazny Srodowisku transport przy jednocze- 
snym zwiekszaniu spojnoSci gospodarczej i spotecznej na kon- 
tynencie. 

W trakcie projektowania takiej sieci, program TEN-T Komisji 
Europejskiej jest poSwiewny finansowemu wsparciu dla realizacji 
istotnych infrastrukturalnych projektow transportowych -zgodnie 
z celem osiqgnigcia konkurencyjnoSci europejskiej, tworzeniem 
nowych miejsc pracy. 

Mandat utworzonej w 2006r Agencji wygasa31 grudnia2015 r. 
Jej zadaniem jest zarzqdzanie gt6wnymi projektami w dziedzinie 
infrastruktury transportowej zgodnie z perspektywq finansowq na 
lata 2000-2006 i 2007-2013. Odbywa sie to w Scistej wspbracy 
z Dyrekcjq Generalnq MobilnoSC i Transport Komisji Europejskiej, 
kt6ra nadal odpowiada za caloksztatt poliiki, programowanie 
i oceng programu TEN-T. 

Kluczowe udzialy w zatzqdzaniu Agencjq majq pahtwa czlon- 
kowskie, kt6re sq beneficjentami projektu TEN-T. Praca Agencji 
daty do osiqgniecia kortySci dla uczestnik6w poprzez: 
ili Atwienie procedur administracyjnych, 
t redukcjg opoinien w refundacji Srodkow oraz czasu oczekiwa- 

nia na odpowiedi, 
t wykorzystanie nowych technik zatzqdzania projektami oraz na- 

rzgdzi informalycznych (GIs, dane statystyczne), 
ili zwigkszenie iloSci typow dostgpnych uslug, 
t koncentracje na partnerstwie publiczno-prywatnym, 
t poprawg widzialnkci wsparcia Unii Europejskiej dotycqcq pro- 

jektow infrast~kturalnych poprzez dziahia promocyjne. 
WAgencji, ktora ma siedzibg w B~kseli, pracuje migdzynaro- 

dowy zespbi sktadajqcy sig z doSwiadczonych specjalistClw w dzie 
dzinie Cnans6w, zarzqdzania projektami, iniynierii i prawa. 

Ogolnym celem Agencji jest osiqgnigcie tych cel6w, ktore 
sq powiqzane z programami TEN-T Wspolnoty Europejskiej. 

Tabela 4 
Struktura oraanizacvina DO MobilnoM i Trans~ort 

I 

- ektoriat R L 
Zr6dto: opracc 

-cyneK wewnqrmy I zrownowazony rorwol 
-0gistyka transportu, TEN-T i intermodalno: 
3ezpieczenstwo dostaw i rynek energetyczny 
\]owe i innowacyjne i r o d f a  energii, energooszcz~dnoSc i innowac j~  
rransport lqdowy 
rransport lotniczy 
rransport morski, program Galileo i transport inteligentny 
Energia nuklearna 
3ez~ ieczenstwo nuklear 



Podejmuje decyz je polityczt 
%gl.@zie ~rogwTEN2T.- i 

Okresla strategic, cele i priorytet 
obszary  dziaiania 

I Podeimuie ostateczne de owuie decvzie o f inansowaniu 

Ponadto Agencja realizuje szczeg6iowe cele siuiqce dalszemu 
zwiekszaniu wydajnosci i poprawy zaqdzania programem: 
o organizacja i administrowanie konkursami, 
.9 przygotowania i dalsza realizacja projektow wybranych podczas 

konkursow, 
nacisk na informacjg i kornunikacjg na projektach dla wsparcia 
wszystkich uczestnikow programu TEN-T, 

+ ustanowienie Agencji w ostatecznej formie. 

ERA - EumDeiSka 
Agencja ~olejowa /EU,O- Railway Agency 

Budowa bezpiecznej, nowoczesnej i zintegrowanej sieci kolejo- 
wej jest jednym z gl6wnych priolytetow UE. lntegracja gospodar- 
cza oraz szybki wzrost ekonomiczny odmienily potrzeby przewom 
we Unii Europejskiej. Koleje powinny stac sig bardziej konkurencyj- 
ne poprzez oferowanie wysokiej jakosci uslug bez ograniczen na 
granicach, tak aby obslujC, caly zintegrowany rynek. 

Na podstawie rozporqdzenia nr 88112004 Parlamentu Europej- 
skiego i Rady z dnia29 kwietnia2004 r., zostala powdana Europej- 
ska Agencja Kolejowa (ERA) bbdqca organem Unii Europejskiej 
posiadajqcym osobowosc prawn+ Siedzibq Agencji jest Valencien- 
nes i Lille. Agencja zatrudnia ponad 100 osob. Organami ERA q 
Rada Adrninistracyjna i Dyrektor Wykonawczy. 

Rada Administracyjna sklada sie z 27 przedstawicieli pahstw 
cztonkowskich (po jednym z kaidego panstwa; take z Cypru i Mal- 
ty, More nie rnajq kolei), z czterech reprezentantow Komisji Europej- 
skiej oraz z szesciu osob - nieposiadajqcych prawa glosu - repre- 
zentujqcych: przewoinikow kolejowych, zarzqdcow infrastruktury, 
przemysl kolejowy, pasaierow, klientow przewozow towarowych 
i zwiwkow zawodowych. 

Do zadan Rady naleiq m.in.: * powdanie dyrektora wykonawczego Agencji, 
8B zatwierdzanie, po wzigciu pod uwage opinii Komisji Europejskiej, 

programu prac Agencji na kaidy rok kalendarzowy (uwzglgdnia- 
jqc ogolne ramy dziatalnoSci okreslone w aktach prawnych Unii), 

% przyjmowanie rocznego raportu Agencji i przedktadanie go pan- 
stwom czlonkowskim, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
i Komisji Europejskiej, 

O wykonywanie, podobnych do rady nadzorczej, funkcji w odnie- 
sieniu do budietu Agencji, 

X: ustanawianie procedur podejmowania decyzji przez dyrektora 
wykonawczego. 

Europejska Agencja Kolejowa wspiera integracjg europejskich 
systemow kolejowych, dzialajqc na rzecz zwigkszenia bezpie- 
czehstwa ruchu kolejowego i zapewnienia interoperacyjnoSci. 
Glownym zadaniem Agencji jest opracowanie wspolnych stan- 
dardow technicznych orazwymagan dla zwigkszenia bezpieczen- 
stwa przy Scisiej wspMpracy z przedsigbiorstwarni kolejowymi, 
wtadzami krajowymi, instytucjami europejskimi, jak rowniei 
z pozostalymi zaangaiowanymi stronami. 

Agencja ma rowniei role nadzorczq nad projektem Euro- 
pejskiego Systemu Zarzqdzania Ruchem Kolejowym (ERMTS), 
ktory ma stworzyC unikalne standardy dla sygnalizacji w calej 
Europie. 

Szczegtdowym zakresem prac Agencji jest: 
0 opracowywanie specyiikacji technicznych interoperacyjnosci 

(TSI) i przeglqd istniejqcych TSI, 
0 opracowanie CSM (Wspolnych Metod Bezpieczenstwa, CST 

(Wspolnych Wymagan Bezpieczehstwa i CSI (Wspolnych 
wskainikow Bezpieczenstwa) na podstawie dyrektywy doty- 
czqcej bezpieczehstwa, 

0 utatwienie wspirlpracy pomigdzy krajowymi organami bezpie- 
czenstwa, 

O utatwienie wsp6ipracy pomigdzy krajowymi organami badaw- 
czymi (np. urzqd transportu kolejowego), 

O zharmonizowanie zagadnieh i procedur oceny certyfikatow 
bezpieczehstwa oraz autoryzacji bezpieczehstwa, 

0 zgodnie z pro6bq Komisji - ocena krajowych zasad bezpie- 
czenstwa, 

O monitorowanie bezpieczehstwa i raportowanie do Komisji (raz 
na dwa lata), 

0 opiniowanie technicznedotyczqce specyiicznych przypadkow 
w polu bezpieczenstwa kolejowego, 

O organizacja i ulatwienie wsp6ipracy migdzy organami notyfi- 
kowanymi, 

0 kierowanie zaleceli dotyczqcych warunkow pracy, 
O monitorowanie postgpu interoperacyjnoSci systemu kolejowe- 

go (raz na dwa lata), 
0 opracowanie europejskiego systemu certyfikacji zakladow 

utrzymania, 
O stworzenie propozycji formatu krajowych rejestracji pojazdow. 
O prowadzenie bazy danych dotyczqcq bezpieczenstwa (licen- 

cje, certyfikaty bezpieczenstwa, zasady krajowe, statystyki, itp.). 
Agencjazapewnia panstwom czlonkowskim Unii Europejskiej 

oraz Komisji wsparcie techniczne w zakresie bezpieczehstwa 
i interoperacyjnosci oraz wspolne podejscie do zagadnien doty- 
czqcych bezpieczehstwa kolejowego. 



Europejska Agenda 
ds. bezpieczefistwa 
na monu [EMSAI ~ ~ 

W nastgpstwie katastrof tankowcow ,.Erika" (1999 r.) i ,,Prestigea 
(2002 r.) Unia Europejska postanowila wzmoc dzialania na rzecz bez- 
pieczehstwa na morzu, wprowadzajqc roine Srodki prawne. Znalazly 
sig wSrod nich Srodki, More umoiliwily utworzenie Europejskiej Agencji 
Bezpieczenstwa Morskiego (EMSA), ktora wspiera Komisjg i pahstwa 
czlonkowskie w zakresie bezpieczehstwa i ochrony na morzu oraz za- 
pobiegania zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki. 

Generalnie rzecz biorqc Agencja zapewnia Komisji naukowo-tech- 
niczne doradztwo w kwestiach bezpieczenstwa oraz zapobieganiu za- 
nieczyszczeniom na morzu poprzez ciqgiq aktualizacjg, oprawwywa- 
nie, wdraianie i oceng efektywnosci nowego prawodawstwa. 

Kluczowe obszaly dziaialnoSci Agencji to p ~ e d e  wszystkim wzmac- 
nianie reiimu kontroli portowych, ocena uznanych przez Komisjg Euro- 
pejskqtowanystw klasyfikacyjnych orazkrodkow szkoleniowych w pah- 
stwach czlonkowskich, oprawwywanie wspolnej metodologii badania 
wypadkow na morzu, ustanowienie systemu informacyjnego i monito- 
rowania ruchu okrgtow. 

Agencja SciSle wsp6ipracuje z panstwami czlonkowskimi. Jej po- 
wstanie jest odpowiedziq na specyficzne warunki wdraiania prawodaw- 
stwa Komisji Europejskiej, jak np. dyrektywy w sprawie monitorowania 
ruchu. Ponadto Agencja przyczynia sig rowniei do usprawnienia wy- 
miany informacji migdzy pahstwami czlonkowskimi, organizujqc warsz- 
taty. Dzigki Agencji powstal SafeSeaNet, system kontroli statkow prze- 
woiqcych toww niebezpieczne i zarazem urqdzenie umoiliwiajqce 
harmonizacjg dochodzen prowadzonych w nastgpstwie wypadkow. 

W tym celu Agencja wyczarterowata statki usuwajqce zanieczysz- 
czenia, ktore w przypadku zagroienia skaieniem morza mogq byc 
wykorzystane do interwencji na proSbg zagroionych panstw czlon- 
kowskich. Od kwietnia2007 r. Agencjastosuje kolejne urzqdzenie pod 
nazwq CleanSeaNet, More dzigki zdjgciom satelitarnym umoiliwia 
szybkie informowanie panstwa czlonkowskiego o obecnoSci nielegal- 
nie przewoionych odpadow niebezpiecznych u jego wybrzeiy lub 
o tym, i e  na jego wodach przybrzeinych doszlo do wypadku powo- 
dujqcego skaienie. 

EMSA wspiera proces oceny efektywnosci prawodawstwa Komisji 
poprzez dostarczariie obiektywnych, ~ & ~ o d " ~ c h  informacji oraz da- 
nych na temat bezpieczenstwa i ochrony na morzu oraz jego zanie- 
czyszczenia. Zatem Agencja dokiada starah, aby przepisy UE w tym 
zakresie byly prawidlowo stosowane i wspiera wsp6lpraq migdzy pah- 
stwami czknkowskimi. 

jest promowanie n a ~ c h w s p 6 l n y c h  norm bezpieczenstwa i ochrony 
Srodowiska w lotnictwie cywilnym. Agencja rozwija wspolne zasady do- 
tyczqce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska na szczeblu europejskim 
oraz monloruje stosowanie norm, prowadzqc inspekcje w panstwach 
cztonkowskich i zapewnia niezbgdnq wiedzg specjalistycznq i doswiad- 
czenie, szkolenia oraz badania w tej dziedzinie. 

Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczegoodpowiedzialna jest 
rowniei za certyfikacjg typu, tj. certyfikacjg okreslonych modeli statkow 
powietrznych, silnikow lub czgsci, zatwierdzonych do eksploatacji w Unii 
Europejskiej. Branialotniczaodnosi korzySci Wnqce ze wspolnych spe 
cyfikacji, korzystnych cenowo uslug i jednego punktu kontaktowego. 

Obecnie &wne zadania Agencji obejmujq: 
5 tworzenie przepisow: przygotowywanie projektow prawa dotyczq- 

cego bezpieczenstwa oraz doradztwo techniczne na rzecz Komisji 
Europejskiej i pahstw czlonkowskich; 

0 inspekcje, szkolenia i programy normalizacji w celu zapewnienia jed- 
nolitego wdralania europejskich przepisow prawaz zakresu bezpie- 
czenstwa lotniczego we wszystkich pahstwach czlonkowskich; 

O wydawanie ceilyfikatbw typu w zakresie bezpieczenstwa i ochrony 
Srodowiska dla statkow powietrznych, silnikow i czgsci; 

O zatwierdzanie organizacji projektujqcych statki powietnne i organi- 
zacji produkujqcych i obslugujqcych w panstwach trzecich oraz spra- 
wowanie nad nimi nadzoru; 

O zbieranie danych, ich analiza oraz badania w celu poprawy bezpie- 
czenstwa lotniczego. 
Komisja Europejska wysQpila z propozycjq rozszerzenia zakresu 

obowiqzkow Agencji o kolejne waine obszary regulacji bezpieczenstwa: 
8 zasady i procedury dotyczace operacji w lotnictwie cywilnym; * zasady licencjonowaniazak5g w panstwach czlonkowskich; 
8 certyfikacjg linii lotniczych z panstw trzecich. 

W dalszej przyszloSci Agencja bflzie prawdopodobnie odgrywac 
kluczowq rolg w regulacji bezpieczehstwa portow lotniczych i systernow 
zarqdzania ruchem lotniczym. 

Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego prowadzi Scistq 
wsp6ipracg z odpowiadajqcymi jej instytucjami nacalym Swiecie, w tym 
z Migdzynarodowq Organizacjq Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Federalnq 
Administracjq Lotnictwa (FAA) w Stanach Zjednoczonych i wladzami lot- 
nictwa w Kanadzie, Brazylii, Izraelu, Chinach i Rosji. Celem porozumien 
roboczych migdzy Agencjq a tymi instytucjami jest harmonizacja norm 
i promowanie najlepszej praktyki w dziedzinie bezpieczenstwa lotnicze- 
go na calym Swiecie. 

EurOpejSka Agencja 
Bezpieczefistwa 
Lotniczego (EASA) 

Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego rozpocz@a dzia- 
Mno6k w 2003 r. na podsta\N1e rozpopdzenia Parlarnentu Eumpejskiego 
i Rady nr 159212002. Jako niezaleiny organ UE podlegajqcy prawu eu- 
ropejskiemu, Agencjaodpowiada przed pahstwami czlonkowskimi i in- 
stytucjami UE. Zarzqd, w sklad ktorego wchodzq przedstawiciele 
z pahstw czlonkowskich i Komisji Europejskiej, przyjmuje budiet i pro- 
gram pracy Agencji. Branialotniczaaktywnieangaiuje sig w prace Agen- 
cji za poSrednictwem szeregu komitetow konsultacyjnych i doradczych. 
Ustanowiono rowniei niezaleinq komisjg odwoiawczq. 

Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego jest fiwnym ele- 
mentem strategii bezpieczenstwa lotniczego Unii Europejskiej. Jej misjq 
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Agencja Wykonawcza 
ds. Konkurencyjnoici 
1 lnnowacji (EACI) 
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Komisja Europejska ustanowik Agencjg Wykonawcq ds. Konku- 
rencyjnosci i lnnowacji (EACI), Mora w jej imieniu ma skutecznie zaw-  
dzac nastgpujqcymi unijnymi programami finansowania oraz inicjaty- 
wami w tych dziedzinach: 
+ Znaczenie innowacji - lnteligentna Energia - Europa; 
+ Nowe strategie na rzecz ekologicznej przysztoSci -r Marco Polo; 

Wsparcie dla przedsigbiorstw + SieC Enterprise Europe Network; 
9 Przedsigbiorstwa przyjazne dla Srodowiska - lnnowacje eko- 

logiczne. 
Agencjg tworzy migdzynarodowy zesp64 specjalistow w dziedzinie 

energii, ochrony Srodowiska, wsparcia dlafirm, transpottu multimodal- 
nego, komunikacji i finansow, ktora zatrudnia zarowno pracownikow 
Komisji Europejskiej, jak i specjalistow z sektora prywatnego. Wszyscy 
zabiegajq o to, aby w Europie konkurencyjnoS6 i innowecje szly w parze 
z ochronq Srodowiska i dzialaniami na rzecz korzystania w przysztosci 



z czystszej energii. Agencja podlega trzem Dyrekcjom Generalnym 
Komisji Europejskii - DG ds. Energii i Transpwtu (TREN), ds. Przedsip 
biorstw i Przemyslu (ENTR) oraz DG ds. Smdowiska (ENV). 

organ Nadzoru 
Europejskiego 
CNss (GSA) European GNSS Supervirory Authority 

Europejski Organ Nadzoru GNSSzostaIohvomy na mocy rozpo- 
rqdzenia (WE) nr 132112004, w celu mqdzania kwestiami interesu 
publimego zwiqzanymi zeuropejskimi programami GNSS oraz w celu 
pdnienia przez niego roli organu regulacyjnego dla pdrzeb programu 
w fazach rozmieszczania i w fazie operacyjnej programu Galileo. Organ 
ten pozwala rowniei pofoiyC podwaliny pod stabilny system, Mory be- 
dzie tei  rentowny z ekonomicznego punktu widzenia. 

Organ nadzoru: 
Q w d z a  europejskimi programami nawigacji sateliitamej, kontroluje 

wykorzystanie Srodkow finansowych oraz zarzqdza powiqzanymi 
dziakmiami w dziedzinie badan i rozwoju, 

Q odpowiada za kwestie w iece  sig z prawem do korzystania z czp 
stdliwoSd konimych dofunkcjonowaniasystemu, certyfikacjqjego 
elementow oraz ich ochronq i bezpieczehstwem, 

O wydaje l i incje koncesjonariuszorn odpowiedzialnym za dzialanie 
systemu Galileo i Swiadczenie uslug oraz czuwa nad przestrzega- 
niem W~NII~OW umow, 

Q jest wtaLcicielem srodkow materialnych i niematerialnych, ktb- 
re zostanq stworzone lub opracowane w ramach programow 
Galileo i EGNOS. 
Zgodnie zrozporqdzeniem Rady Europejskiej, GSAzostaly powie- 

m n e  nastqpujqce zadania i obowi@i: 
t jest organem udzielajqcym licencji wobec posiadacza prywatnej 

koncesji odpowiedzialnego za wprowadzanie w iycie i zamdzanie 
fazami rozmieszczania i operacyjnej Galileo. Wystgpujqc w tym 
charakterze, zawiera z tym ostatnim umowg koncesyjnq. Zapewnia, 
i e  posiadacz koncesji wypelnia umowg koncesyjnq i stosuje sig do 
specyfikacji do niej zaIqczonych oraz podejmuje wszelkie srodki 
niezbedne w celu zapewnienia kontynuacji uslug w przypadku 
nievqwiqzania sig ze zobowiqzan przez posiadacza koncesji; 

% zarzqdza przyznanymi mu funduszami przeznaczonymi na eu- 
ropejskie programy GNSS oraz monitoruje og6lne zarzqdzanie 
finansowe w celu udzielania porad dotyczqcych wkladow sek- 
tora publicznego; 

% powierza mu sig obowiqzek, przejgty od Wspolnego Przedsigbior- 
stwa Galileo, polegajqcy na zarqdzaniu porozumieniem z operato- 
rem ekonomicznyrn, Moremu powierzono obslugg EGNOS, z nale- 
~~IYTII uwzglgdnieniem opinii tych stron, More przyczynily sig do fi- 
nansowania faz rozwoju i romieszczenia EGNOS; 

8 koordynuje dziakmia pahstw czlonkowskich w odniesieniu do czp 
stotliwoki niezbednych do zapewnienia dzialania systemu. Posiada 
prawo korzystania z tych wszystkich czgstotliwoLci, niezaleinie cd 
miejsca systemu; kontaktuje sig bezpoirednio z posiadaczem kon- 
cesji w kwestiach zwiqzanymi z korzystaniem ztych czgstotliwdci: 

% w celu wspomagania Komisji w przygdowywaniu wniosk6w w spra- 
wie europejskich programow GNSS, ktore majq by6 przedstawione 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, i ich regul wykonania, przy- 
gotowuje ich projehly; 

t jest cdpowiedzialny za mcdernizacjg i opracowywanie nowych g e  
neracji systemu; 

8 moie wykonywab takie zadania zwiqzane z realizacjq budietu, jakie 
sq mu przyznane przez Komisjg i More powiqzane sqz europejskimi 
programami GNSS: 

X zapewnia, i e  skladniki systemu sq w(aSciwie poiwiadczone; udziela 
upowainienia odpowiednim organom uprawnionym do wydawania 
odpowiednich zahiadczeh oraz monitorowaniarespeMowania stan- 
dardow i specyiikacji technicznych; 

t wprowadza w iyde i weryfikujewykonywanie przez posiadacza kon- 
cesji instrukcji wydanych zgodnie ze wspolnym dziakmiem; 

t zamdza wszelkimi aspemmi odnoqcymi sig do zabezpieczenia 
i bezpieczenstwa syslemu. 

8 zatwierdza zalqczniki dotyczqce bezpieczehstwa umow prze- 
rnyslowych; 

8 definiuje spwkacje bezpieczehstwasystemu i jego skladnikimroraz 
standardy bezpieczenstwa technik informacyjnych; 

% definiuje kryptografig, ktdra wymaga zatwierdzenia na szcze- 
blu rzqdowym; 

X zapewnia, i e  europejskie sygnalyluslugi GNSS q kontrolowane 
zgodniez kryteriami bezpieczehstwa; 

t jest organem akredytaqi europejskiego bezpieczenstwa GNSS, mo- 
nitoruje wprowadzanie w iycie procedur bezpieczenstwa i wykonuje 
kontrole bezpieczehstwa systemu; 

8 w odniesieniu do uslug regulowanych publicznie (PRS): ddniuje spe 
cyfikacje i inst~kcje produkowania odbiomikow PRS, zgodnie z po- 
litykq dostgpu do PRS okreslonq przez Radg oraz dostarcza wska- 
z6wek dotywqcych wprowadzania w iycie zasad zapdzania PRS 
w pat5stwach czlonkowskich; 

8 egzekwuje i weryhkuje zgcdn& posiadacza koncesji z migzynaro- 
dowymi zasadami i porozumieniami (Wassew, Raiim KonImlny T& 
nobgii Rakietowych (MTCR), porowmienia miedzynarodowe, 0.); 

% wprowadza w iycie cdpowiednie przepisy dotycqce wymiany, po- 
siugiwania sig i przechowywania tajnych informacji; 

t r m i j a  proceduiy koordynacji i konsultacji w kwestiach zwiqzanych 
z bezpieczenstwem z Sekretarzem Generalnyrn Rady Unii Europej- 
skiej, Wysokim Przedstawidelem ds. Wspolnej Polikyki Zagranimej 
i Bezpieczehstwa (SGIWP); 

% identyfikuje i informuje Radg o m o i l i c h  Brodkach, More mogq by6 
podjqte przez Radg w przypadku zagroienia bezpieczenstwa Unii 
Europejskiej lub pahstwa czlonkowskiego wynikajqcego z dzialania 
lub stasowania systm,  lub w przypadku zagroienia dzialania sys- 
temu, w szczegolnoki w wyniku kryzysu migdzynarodowego; 

C udziela pond Radzie, kiedy zwrbcono sig o to do niego na pcdsta- 
wie wspolnego dzialania; 

t udziela porad w sprawie kwestii polityki bezpieczenstwa w po- 
rozumieniach migdzynarodowych zwiqzanych z europejskimi 
programami GNSS. 
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