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КРАТКА ОБОСНОВКА 
 

Цел и обхват 

Пакетът за далекосъобщенията бе публикуван през септември 2016 г. и в него се 

съдържа набор от законодателни и незаконодателни инициативи за реформа на 

регулаторната рамка на далекосъобщенията. Основният елемент на пакета е 

предложената директива за установяване на Европейски кодекс за електронни 

съобщения, която си поставя за цел модернизирането на правилата за 

далекосъобщенията, актуализирани за последен път през 2009 г. Комисията по култура 

и образование също изготвя отделно становище по това предложение (докладчик: 

Курцио Малтезе).  

Настоящото предложение представлява част от пакета за телекомуникациите и има за 

задача създаване на по-съгласувана и ефективна институционална регулаторна рамка за 

електронните съобщения. За целта се създава Орган на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) като пълноценна децентрализирана 

агенция на ЕС (понастоящем той е хибридна структура с един по същество 

междуправителствен орган, който обединява националните регулатори за изпълнение 

на хармонизирани регулаторни задачи на ЕС и е подкрепен от Службата на ОЕРЕС, 

малка агенция на Общността, която предоставя професионално и административно 

подпомагане за самия ОЕРЕС).  

Поради това предложението съдържа основно класическите разпоредби за агенциите в 

съответствие с Общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС от 2012 г., 

договорен съвместно от Парламента, Съвета и Комисията. То също така обединява на 

едно място (в член 2) пълния списък на задачите, възложени на ОЕРЕС съгласно 

различни законодателни актове, включително по-специално тези, които са му 

възложени в рамките на новия Европейски кодекс за електронните съобщения. Докато 

някои задачи са от интерес за комисията CULT (напр. ролята на ОЕРЕС в издаването на 

становища относно проекти на национални мерки, свързани с партньорски проверки на 

радиочестотния спектър), съдържанието на задачите е уредена в предложението за 

Кодекс. 

ОЕРЕС: запазване на статуквото или пълноправна агенция на ЕС? 

След прочитането на редица становища на национални парламенти по този въпрос и на 

собственото становище на ОЕРЕС относно предложението и след провеждането на 

консултации по въпроса докладчикът напълно съзнава факта, че предложението за 

премахване на съществуващата структура на ОЕРЕС и създаването на пълноправна 

агенция на ЕС е спорно. Независимо от това докладчикът е на мнение, че този въпрос е 

толкова основен, че трябва да бъде разгледан в компетентната комисия, комисията по 

промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), която очевидно е в най-добра 

позиция да разбере и да вземе становище относно най-подходящата институционална 

структура за регулаторната рамка за електронните съобщения. Предвид това 

измененията, внесени от докладчика, не засягат този основен въпрос. 

Въпреки това работата на ОЕРЕС очевидно има отражение върху области на 

политиката, които са от интерес за комисията CULT, особено в свят, в който 

обединените регулатори, обхващащи както далекосъобщенията, така и 
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радиоразпръскването, представляват норма, и в който набира популярност 

предоставянето на „over-the-top“ (OTT) съдържание. Поради това целта на докладчика е 

да се осигури независимостта на националните регулаторни органи и техните членове, 

като се гарантира, че предложението за ОЕРЕС е в пълно съответствие с разпоредбите 

на член 7 от предложението за директива за създаване на Европейски кодекс за 

електронните съобщения.   

Позиция на докладчика  

Докладчикът внася ограничен брой целенасочени изменения към предложението на 

Комисията. Някои изменения имат за цел изясняване на определени разпоредби или 

подобряване на четивността им. Основната част от измененията имат за цел да 

подчертаят това, че ОЕРЕС трябва да изпълнява своите задачи и да извършва своята 

работа, като взема надлежно предвид целите за насърчаване на културното и езиковото 

многообразие и медийния плурализъм, както е определено в член 3 от предложението 

за Директива за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения. 

Конкретни изменения имат за цел също така да се гарантира, че работните групи на 

ОЕРЕС представляват възможно най-широка гама от политически интереси и действат 

в съответствие с общите цели, посочени по-горе, а в работата си ОЕРЕС се ангажира 

активно с възможно най-широк кръг заинтересовани лица.  

И накрая, докладчикът подчертава основанията за ОЕРЕС да си сътрудничи с други 

органи, служби, агенции, бюра и работни групи на Съюза, а именно за да се гарантира 

последователност и ефективност на политиките. Докладчикът също така подчертава, че 

подобно сътрудничество – особено със субекти като Групата на европейските 

регулатори за аудио-визуалните медийни услуги и с Европейската група по политиката 

в областта на радиочестотния спектър – следва да бъде разрешено като част от работата 

на ОЕРЕС за гарантиране на цялостната последователност и ефективност на 

политиките.   

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС 

имаха положителен принос за 

съгласуваното прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения. Въпреки това, все още има 

значителни различия между държавите 

(7) ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС 

имаха положителен принос за 

съгласуваното прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения. Независимо от това все 

още има значителни различия между 
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членки по отношение на регулаторната 

практика. Още повече, управленската 

структура на ОЕРЕС и на Службата на 

ОЕРЕС е тромава и ненужно увеличава 

административната тежест. За да 

осигури повишаване на ефикасността и 

синергии и да допринесе допълнително 

за развитието на вътрешния пазар за 

електронни съобщения в целия Съюз, 

както и за насърчаването на достъпа до 

и разпространението на свързаност с 

много голям капацитет за пренос на 

данни, конкуренцията при 

предоставянето на електронни 

съобщителни мрежи, услуги и 

свързаните с тях съоръжения и 

интересите на гражданите на Съюза, 

настоящият регламент има за цел да 

засили ролята на ОЕРЕС и да подобри 

управленската му структура, като 

установи ОЕРЕС като децентрализирана 

агенция на Съюза. Това отговаря също 

на нуждата да се отрази значително 

нарасналата роля на ОЕРЕС след 

Регламент (ЕО) № 531/2012, който 

определя задачите на ОЕРЕС по 

отношение на роуминга в рамките на 

Съюза, Регламент (ЕО) 2015/2120, който 

определя задачите на ОЕРЕС по 

отношение на достъпа до отворен 

интернет и роуминга в рамките на 

Съюза, и Директивата, която определя 

значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, 

като издаване на решения и насоки по 

няколко теми, докладване по 

технически въпроси, водене на регистри 

и даване на становища относно 

процедури на вътрешния пазар за 

проекти на национални мерки в 

областта на пазарното регулиране, както 

и за предоставяне на права за 

използване на радиочестотния спектър. 

държавите членки по отношение на 

регулаторната практика. Още повече, 

управленската структура на ОЕРЕС и на 

Службата на ОЕРЕС е тромава и 

ненужно увеличава 

административните тежести. За да 

осигури повишаване на ефикасността и 

синергии и да допринесе допълнително 

за развитието на вътрешния пазар за 

електронни съобщения в целия Съюз, 

както и за насърчаването на достъпа до 

и разпространението на свързаност с 

много голям капацитет за пренос на 

данни, на конкуренцията при 

предоставянето на електронни 

съобщителни мрежи, услуги и 

свързаните с тях съоръжения и на 

интересите на гражданите на Съюза, 

настоящият регламент има за цел да 

засили ролята на ОЕРЕС и да подобри 

управленската му структура, като 

установи ОЕРЕС като децентрализирана 

агенция на Съюза. Това отговаря също 

на нуждата да се отрази значително 

нарасналата роля на ОЕРЕС съгласно 

Регламент (ЕО) № 531/2012, който 

определя задачите на ОЕРЕС по 

отношение на роуминга в рамките на 

Съюза, Регламент (ЕС) 2015/2120, който 

определя задачите на ОЕРЕС по 

отношение на достъпа до отворен 

интернет и роуминга в рамките на 

Съюза, и Директивата, която определя 

значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, 

като издаване на решения и насоки в 

няколко области, докладване по 

технически въпроси, водене на регистри 

и даване на становища относно 

процедури на вътрешния пазар за 

проекти на национални мерки в 

областта на пазарното регулиране, както 

и за предоставяне на права за 

използване на радиочестотния спектър. 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Прилагането на регулаторната 

рамка за електронните съобщения, 

заедно с напредъка в областта на 

комуникационните технологии и 

софтуера, доведоха до качествен скок 

в начините за разпространение и 

достъп на европейските граждани до 

културата и културното 

съдържание. В същото време обаче 

неравномерното покритие на 

инфраструктурата и ефектите на 

зависимост създадоха дълбоко 

цифрово разделение. За да се 

преодолеят тези различия и да се 

предотврати появата на нови, по-

специално по отношение на 

културното и езиковото 

многообразие, ОЕРЕС, използвайки 

съответстващи на мащаба на 

проблемите инструменти, е една от 

институциите, които трябва да 

отчитат по-широкото културно и 

социално въздействие, когато издават 

насоки, мнения и други видове 

текстове. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 10 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) ОЕРЕС следва да изпълнява 

възложените ѝ задачи при надлежно 

спазване на член 167 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз за постигане на общите цели за 

насърчаване на културното и 

езиковото многообразие и медийния 

плурализъм, определени в член 3, 

параграф 1 от Директивата, както и 

на целите, определени в Конвенцията 

на ЮНЕСКО за опазване и 

насърчаване на многообразието от 



 

AD\1124362BG.docx 7/25 PE599.567v02-00 

 BG 

форми на културно изразяване от 

2005 г. 

Обосновка 

С цел да се подчертае, че общите цели за насърчаване на културното и езиковото 

многообразие и плурализма на медиите следва да направляват работата на ОЕРЕС, 

тъй като взетите решения относно електронните съобщения (например за 

разпределението на радиочестоти) могат да окажат въздействие точно върху тези 

области. Припомня във връзка с това Конвенцията на ЮНЕСКО. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) На ОЕРЕС следва да се даде 

възможност, ако е необходимо и без 

това да накърнява тяхната роля, да си 

сътрудничи с други органи, агенции, 

служби и консултативни групи на 

Съюза, по-специално Групата за 

политиката в областта на 

радиочестотния спектър29,Европейския 

комитет по защита на данните30, 

Групата на европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги31 и 

Европейската агенция за мрежова и 

информационна сигурност32; както и със 

съществуващите комитети (като 

Комитета по съобщенията и Комитета 

по радиочестотния спектър). Следва 

също да му бъде разрешено да си 

сътрудничи с компетентните органи на 

трети държави, по-специално 

регулаторни органи, компетентни в 

областта на електронните съобщения, 

и/или с групи от тези органи, както и с 

международни организации, когато е 

необходимо за изпълнението на 

неговите задачи. 

(11) С цел да се гарантира 

последователност и съгласуваност на 

политиките и агенцията да 

изпълнява своите задачи ефективно и 

при надлежно отчитане на по-

широките цели на политиката на 

Съюза на ОЕРЕС следва да се даде 

възможност, без това да накърнява 

тяхната роля, да си сътрудничи с други 

органи, агенции, служби и 

консултативни групи на Съюза, по-

специално с Групата по политиката в 

областта на радиочестотния спектър29, 

Европейския комитет по защита на 

данните30, Групата на европейските 

регулатори за аудиовизуални медийни 

услуги31 и Европейската агенция за 

мрежова и информационна сигурност32; 

както и със съществуващите комитети 

(като Комитета по съобщенията и 

Комитета по радиочестотния спектър). 

Следва също да му бъде разрешено да 

си сътрудничи с компетентните органи 

на трети държави, по-специално 

регулаторни органи, компетентни в 

областта на електронните съобщения, 

и/или с групи от тези органи, както и с 

международни организации, когато е 

необходимо за изпълнението на 

неговите задачи. 
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__________________ __________________ 

29 Решение 2002/622/EО относно 

създаване на Група за политиката в 

областта на радиочестотния спектър 

(ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49). 

29 Решение 2002/622/EО относно 

създаване на Група за политиката в 

областта на радиочестотния спектър 

(ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49). 

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1). 

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 1). 

31 Директива [...]. 31 Директива [...]. 

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2013 година относно Агенцията 

на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA) и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 

(ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41). 

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2013 година относно Агенцията 

на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA) и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 

(ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41). 

Обосновка 

За да се подчертаят основанията за сътрудничеството с други компетентни органи, 

включително Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги и 

Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър. 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) В сравнение със ситуацията в 

миналото, когато Съветът на 

регулаторите и управителният комитет 

действаха паралелно, създаването на 

един единствен съвет, който да дава 

общи насоки за дейностите на ОЕРЕС, 

да взема решения по регулаторни и 

оперативни, а така също и по 

административни и бюджетно-

управленски въпроси следва да помогне 

(12) В сравнение със ситуацията в 

миналото, когато Съветът на 

регулаторите и управителният комитет 

действаха паралелно, създаването на 

един единствен съвет, който да дава 

общи насоки за дейностите на ОЕРЕС, 

да взема решения по регулаторни и 

оперативни, а така също и по 

административни и бюджетно-

управленски въпроси следва да помогне 
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за повишаване на ефективността, 

съгласуваността и резултатите от 

работата на агенцията. За тази цел, 

управителният съвет следва да 

изпълнява съответните функции и да се 

състои, освен от двама представители 

на Комисията, от ръководителя или друг 

член на колективен орган от всеки НРО, 

които са защитени от изисквания за 

уволнение. 

за повишаване на ефективността, 

съгласуваността и резултатите от 

работата на агенцията. За тази цел, 

управителният съвет следва да 

изпълнява съответните функции и да се 

състои, освен от представителя на 

Комисията, от ръководителя или друг 

член на колективен орган от всеки НРО, 

които са защитени от изисквания за 

уволнение. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Ролята на изпълнителния 

директор, който ще бъде законен 

представител на ОЕРЕС, е от 

изключителна важност за адекватното 

функциониране на новата агенция и за 

изпълнението на задачите, които са ѝ 

възложени. Управителният съвет следва 

да го назначава на базата на списък, 

изготвен от Комисията, след открита и 

прозрачна процедура за подбор, за да се 

гарантира сериозна оценка на 

кандидатите и висока степен на 

независимост. Освен това, в миналото 

мандатът на административния 

ръководител на Службата на ОЕРЕС бе 

три години. Необходимо е 

изпълнителният директор да има 

достатъчно дълъг мандат, за се осигури 

устойчивост и изпълнение на една 

дългосрочна стратегия за агенцията. 

(16) Ролята на изпълнителния 

директор, който ще бъде законен 

представител на ОЕРЕС, е от 

изключителна важност за адекватното 

функциониране на новата агенция и за 

изпълнението на задачите, които са ѝ 

възложени. Управителният съвет следва 

да го назначава на базата на списък, 

изготвен от Комисията, след открита и 

прозрачна процедура за подбор, за да се 

гарантира сериозна оценка на 

кандидатите и висока степен на 

независимост. Преди да бъде назначен, 

избраният от управителния съвет 

кандидат следва да бъде поканен да се 

яви пред компетентните комисии на 

Европейския парламент, за да могат 

те да дадат своето съгласие. Освен 

това, в миналото мандатът на 

административния ръководител на 

Службата на ОЕРЕС бе три години. 

Необходимо е изпълнителният директор 

да има достатъчно дълъг мандат, за се 

осигури устойчивост и изпълнение на 

една дългосрочна стратегия за 

агенцията. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Опитът показва, че повечето от 

задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-

добре чрез работни групи, затова 

управителният съвет следва да отговаря 

за създаването на работни групи и 

назначаването на техните участници. За 

да се осигури един балансиран подход, 

работните групи следва да се 

координират и ръководят от членове на 

персонала на ОЕРЕС. Предварително 

следва да бъдат изготвени списъци на 

квалифицирани експерти, за да се 

гарантира бързо създаване на 

определени работни групи, по-

конкретно на тези, които са свързани с 

процедури за вътрешния пазар за 

изготвяне на проект за мерки за 

регулиране на пазара и за 

предоставянето на права за ползване на 

радиочестотния спектър, поради 

сроковете на тези процедури. 

(17) Опитът показва, че повечето от 

задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-

добре чрез работни групи, затова 

управителният съвет следва да отговаря 

за създаването на работни групи и 

назначаването на техните участници. 

Съставът на работните групи следва 

да отразява подобаващо различните 

засегнати политически интереси и да 

отчита надлежно общите цели за 

насърчаване на културното и 

езиковото многообразие и медийния 

плурализъм, определени в член 3, 

параграф 1 от Директивата. За да се 

осигури един балансиран подход, 

работните групи следва да се 

координират и ръководят от членове на 

персонала на ОЕРЕС. Предварително 

следва да бъдат изготвени списъци на 

квалифицирани експерти, за да се 

гарантира бързо създаване на 

определени работни групи, по-

конкретно на тези, които са свързани с 

процедури за вътрешния пазар за 

изготвяне на проект за мерки за 

регулиране на пазара и за 

предоставянето на права за ползване на 

радиочестотния спектър, поради 

сроковете на тези процедури. 

Обосновка 

С цел да се подчертае, че работните групи, създадени от ОЕРЕС, следва да вземат 

предвид пълния спектър от политически интереси и също така да действат, като се 

съобразяват с общите цели за насърчаване на културното/езиковото многообразие и 

плурализма на медиите. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 17 а (ново) 



 

AD\1124362BG.docx 11/25 PE599.567v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) За да се гарантира, че ОЕРЕС 

отчита пълния спектър от 

политически интереси и разбира 

възможното въздействие на взетите 

от нея мерки, агенцията следва да 

работи активно със 

заинтересованите страни 

посредством инструменти като 

редовни форуми за консултации със 

заинтересованите страни. 

Работните групи на ОЕРЕС следва 

също така да се ангажират активно 

със заинтересованите страни извън 

регулаторната общност, обхващащи 

възможно най-широк кръг от 

интереси. 

Обосновка 

С цел да се изясни, че ОЕРЕС и неговите работни групи следва да разработят 

инструменти, за да се ангажират активно със заинтересовани страни, 

представляващи широк кръг от интереси. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) За да изпълнява ефективно 

задачите си, ОЕРЕС следва да има 

правото да иска цялата необходима 

информация от Комисията, НРО и, като 

крайна мярка, от други органи и 

предприятия. Исканията за информация 

следва да бъдат пропорционални и да не 

налагат прекомерно бреме върху 

адресатите. НРО, които са най-близо до 

пазарите за електронни съобщения, 

следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и да 

осигурят точно и навременно 

предоставяне на информация, за да се 

гарантира, че ОЕРЕС може да изпълни 

своя мандат. ОЕРЕС следва също да 

(25) За да изпълнява ефективно 

задачите си, ОЕРЕС следва да има 

правото да иска цялата необходима 

информация от Комисията, НРО и, като 

крайна мярка, от други органи и 

предприятия. Исканията за информация 

следва да бъдат пропорционални и да не 

налагат прекомерно бреме върху 

адресатите. НРО, които са най-близо до 

пазарите за електронни съобщения, 

следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и да 

предоставят точна и навременна 
информация, за да се гарантира, че 

ОЕРЕС може да изпълни своя мандат. 

ОЕРЕС следва също да споделя с 
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споделя с Комисията и НРО 

необходимата информация на базата на 

принципа на лоялно сътрудничество. 

Комисията и НРО необходимата 

информация на базата на принципа на 

лоялно сътрудничество. 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОЕРЕС осъществява дейността си в 

обхвата на Директива [...], Директива 

2002/58/ЕО, Регламент (ЕС) № 531/2012, 

Регламент (ЕС) 2015/2120 и Решение № 

243/2012/ЕС36 (Програма за политиката 

в областта на радиочестотния спектър). 

ОЕРЕС осъществява дейността си в 

обхвата на Директива [...], Директива 

2002/58/ЕО, Регламент (ЕС) № 531/2012, 

Регламент (ЕС) 2015/2120 и Решение 

№ 243/2012/ЕС36 (Програма за 

политиката в областта на 

радиочестотния спектър) и всеки друг 

акт на Съюза, с който му се възлагат 

нови задачи и правомощия.. 

_________________ _________________ 

36 Решение № 243/2012/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 март 2012 г. за създаване на 

многогодишна програма за политиката в 

областта на радиочестотния спектър 

(ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7). 

36 Решение № 243/2012/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 март 2012 г. за създаване на 

многогодишна програма за политиката в 

областта на радиочестотния спектър 

(ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7). 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ОЕРЕС преследва същите цели 

като тези на националните регулаторни 

органи („НРО“), посочени в член 3 от 

Директивата. По-специално, ОЕРЕС 

гарантира последователно прилагане 

на регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в 

параграф 2, и по този начин спомага за 

развитието на вътрешния пазар. Той 

трябва също да насърчава достъпа до и 

разпространението на свързаност с 

3. ОЕРЕС преследва същите цели 

като тези на националните регулаторни 

органи („НРО“), посочени в член 3 от 

Директивата. По-специално, ОЕРЕС 

също така си сътрудничи с НРО, за да 
гарантира последователен регулаторен 

подход към прилагането на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в 

параграф 2, и като взема предвид 

целите, определени в параграф 1, и по 
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много голям капацитет за пренос на 

данни; конкуренцията при 

предоставянето на електронни 

съобщителни мрежи и услуги и 

свързаните с тях съоръжения; и 

интересите на гражданите на Съюза. 

този начин спомага за развитието на 

хармонизирания вътрешен пазар. Той 

също така насърчава 

недискриминационното третиране на 

трафика при предоставяне на услуги 

за достъп до интернет: отворения 

достъп до интернет; достъпа до и 

разпространението на свързаност с 

много голям капацитет за пренос на 

данни; конкуренцията при 

предоставянето на електронни 

съобщителни мрежи и услуги и 

свързаните с тях съоръжения; и 

интересите на гражданите на Съюза. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. ОЕРЕС изпълнява задачите си 

независимо, безпристрастно и 

прозрачно и черпи от наличния 

експертен опит в НРО. Всяка 

държава членка гарантира, че НРО 

разполагат с подходящите финансови 

и човешки ресурси, необходими за да 

участват в работата на ОЕРЕС. 

 

Изменение   13 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) консултира Европейския 

парламент, Съвета и Комисията, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, относно резултатите 

от своя технически анализ на 

регулаторното въздействие на всеки 

въпрос, свързан с динамиката на 

развитието на пазара по отношение 

на рамката за електронните 
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съобщения; 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) при поискване оказва 

съдействие на НРО, на Европейския 

парламент, на Съвета и на 

Комисията във връзка с техните 

отношения, дискусии и обмен с трети 

страни и също така оказва 

съдействие на НРО и на Комисията 

при разпространението на най-

добрите регулаторни практики сред 

трети страни; 

Обосновка 

Вж. формулировката на член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 1211/2009. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ав) насърчава сътрудничеството 

между НРО, както и между НРО и 

Комисията; 

Обосновка 

Вж. формулировката на второто изречение на член 1, параграф 4, от Регламент (ЕО) 

№ 1211/2009. 

 

Изменение   16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a г (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 аг) издава препоръки и 

разпространява най-добрите 

регулаторни практики, адресирани 

към НРО, с цел да насърчи 

последователното прилагане на 

регулаторната рамка за 

електронните съобщения; 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a д (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ад) докладва относно европейския 

сектор на електронните съобщения 

посредством публикуването на 

годишен доклад относно развитията 

в този сектор на европейската 

икономика; 

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a е (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ае) подпомага Комисията, когато 

това е уместно, в качеството си на 

експертен технически 

консултативен орган във връзка с 

подготовката и приемането на 

правни актове в областта на 

електронните съобщения; 

 

Изменение   19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква a ж (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аж) изпълнява други задачи, 

възложени му по силата на правни 
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актове на Съюза, по-специално 

Директива [...] (Кодекс за 

електронните съобщения), Регламент 

(ЕС) № 531/2012 и Регламент (ЕС) 

2015/2120; 

 

Изменение   20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) разработва икономически модел, 

за да съдейства на Комисията при 

определяне на максималните цени за 

терминиране в Съюза в съответствие с 

член 73 от Директивата; 

в) разработва в много тясно 

сътрудничество с други НРО 
икономически модел, за да съдейства на 

Комисията при определяне на 

максималните цени за терминиране в 

Съюза в съответствие с член 73 от 

Директивата; 

 

Изменение   21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) дава становища, така както е 

посочено в Директивата и в 

Регламент (ЕС) № 531/2012, по-

конкретно: 

заличава се 

– относно разрешаването на 

трансгранични спорове в 

съответствие с член 27 от 

Директивата; 

 

– относно проекта за 

национални мерки, отнасящи се до 

процедурите на вътрешния пазар за 

регулиране на пазара в съответствие 

с член 32, член 33 и член 66 от 

Директивата; 

 

– относно проекти за 

национални мерки, отнасящи се до 

процедурите на вътрешния пазар за 

партньорската проверка в 
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радиочестотния сектор в 

съответствие с член 35 от 

Директивата; 

– относно проекти на решения и 

препоръки за хармонизиране в 

съответствие с член 38 от 

Директивата; 

 

 

Изменение   22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – относно последователното 

прилагане на регулаторната рамка в 

областта на електронните 

съобщения; 

 

Изменение   23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – относно 

недискриминационното третиране на 

трафика при предоставяне на услуги 

за достъп до интернет съгласно 

Регламент (ЕС) 2015/2120; 

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква б – тире 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – относно пазарните практики, 

които биха могли да доведат до 

отрицателни последствия за 

недискриминационния достъп до 

интернет, отворения интернет, 

правата на потребителите, както и 
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относно практиките на злоупотреби; 

 

Изменение   25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. ОЕРЕС може, по обосновано 

искане от страна на Комисията, да 

поеме други специфични задачи, 

необходими за осъществяването на 

неговата роля в съответствие с член 

1, параграф 2. 

Обосновка 

Вж. формулировката на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1211/2009. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Доколкото е необходимо, за да 

постигне посочените в настоящия 

регламент цели и да изпълнява своите 

задачи, ОЕРЕС може да си сътрудничи с 

компетентните органи, агенции, служби 

и консултативни групи на Съюза, с 

компетентните органи на трети държави 

и/или с международни организации, в 

съответствие с член 26. 

4. Доколкото е необходимо, за да 

постигне посочените в настоящия 

регламент цели, да изпълнява своите 

задачи и да допринася за по-широките 

цели на политиките на Съюза, ОЕРЕС 

може да се консултира с НРО и да си 

сътрудничи с компетентните органи, 

агенции, служби и консултативни групи 

на Съюза, с компетентните органи на  

държавите членки, трети държави 

и/или с национални и международни 

организации, в съответствие с член 26. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управителният съвет се състои от по 

един представител от всяка държава 

членка и двама представители на 

Комисията, като всички имат право на 

глас. Всеки НРО отговаря за 

номинирането на съответния си 

представител измежду ръководителя 

или членовете на колективния си 

орган. 

Управителният съвет се състои от по 

един член от всяка държава членка и 

един представител на Комисията, като 

всички имат право на глас. Всеки НРО 

отговаря за номинирането на съответния 

си представител, който може да бъде 

или ръководителят, или друг 

представител на високо равнище на 

НРО. Регулаторните органи на трети 

държави, които са поканени от 

управителния съвет, имат статут 

на наблюдатели. 

 

Изменение   28 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Председателят или заместник-

председателят докладва на 

Европейския парламент относно 

изпълнението на своите задължения 

и резултатите от работата на 

ОЕРЕС, когато бъде поканен да 

направи това. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Председателят участва в 

гласуването. 

3. Председателят има право на 

глас. 

Обосновка 

За да се поясни, че председателят не е длъжен да гласува, но има това право. 
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Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор не 

участва в гласуването. 

4. Изпълнителният директор няма 

право на глас. 

Обосновка 

За да се поясни, че изпълнителният директор няма право да гласува, но може да има 

например организационна роля при гласуването. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 10 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Функциониране на работните групи Функциониране на работните групи и 

участие на заинтересованите страни 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управителният съвет назначава 

членовете на работните групи, в които 

могат да участват експерти от НРО, 

Комисията, служители на ОЕРЕС и НРО 

на трети страни, участващи в работата 

на ОЕРЕС. 

Управителният съвет назначава 

членовете на работните групи, които 

могат да се състоят от експерти от НРО, 

Комисията, служители на ОЕРЕС и НРО 

на трети страни, участващи в работата 

на ОЕРЕС. Съставът на работните 

групи следва да отразява подобаващо 

различните засегнати политически 

интереси и да отчита надлежно 

общите цели за насърчаване на 

културното и езиковото многообразие 

и медийния плурализъм, определени в 

член 3, параграф 1 от Директивата. 
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Обосновка 

С цел да се подчертае, че работните групи, създадени от ОЕРЕС, следва да вземат 

предвид пълния спектър от политически интереси и също така да действат, като се 

съобразяват с общите цели за насърчаване на културното/езиковото многообразие и 

плурализма на медиите. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. при необходимост, 

включително в работата на 

работните групи към него, ОЕРЕС 

проучва мненията на съответните 

заинтересовани страни и ги включва в 

своята работа, например чрез 

консултации или форуми на 

заинтересовани страни. При това 

той гарантира пълно 

представителство на различните 

политически интереси сред 

заинтересованите страни. Без да се 

засягат разпоредбите на член 28, 

ОЕРЕС представя обществен достъп 

до резултатите от такива 

консултации. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всяка страна в производство по 

обжалване може да поиска отвод на 

член на Апелативния съвет на всяко от 

посочените в параграф 1 основания или 

при съмнения за пристрастност. 

Възражението не е допустимо, ако на 

страната в производството по обжалване 

е било известно основание за 

възражение и тя все пак е предприела 

3. Всяка страна в производство по 

обжалване може да поиска отвод на 

член на Апелативния съвет на всяко от 

посочените в параграф 1 основания или 

при съмнения за пристрастност. 

Възражението не е допустимо, ако на 

страната в производството по обжалване 

е било известно основание за 

възражение и тя независимо от това е 
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процесуални действия. Гражданството 

на членовете не може да бъде 

основание за възражение. 

предприела процесуални действия, 

като например подаване на молба или 

представяне на становище, и по този 

начин вече мълчаливо е дала 

одобрението си за състава на Съвета. 

Всяко възражение, основано на 
гражданството на членовете, се счита 

за недопустимо. 

Обосновка 

За да се уточни целта на разпоредбата в съответствие с решението на 

Първоинстанционния съд по дело T-63/10. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди назначаването избраният от 

управителния съвет кандидат може да 

бъде поканен да направи изявление 

пред компетентната комисия на 

Европейския парламент и да отговори 

на въпроси, поставени от нейните 

членове. 

Преди да бъде назначен, избраният от 

управителния съвет кандидат бива 

поканен да се яви пред 

компетентните комисии на 

Европейския парламент, за да могат те 

да дадат своето съгласие. 

 

Изменение   36 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Управителният съвет уведомява 

Европейския парламент, ако 

възнамерява да удължи мандата на 

изпълнителния директор. В рамките на 

един месец преди удължаването 

изпълнителният директор може да бъде 

поканен да направи изявление пред 

компетентната комисия на 

Европейския парламент и да отговори 

на въпроси, поставени от нейните 

5. Управителният съвет уведомява 

Европейския парламент, ако 

възнамерява да удължи мандата на 

изпълнителния директор. В рамките на 

един месец преди удължаването 

изпълнителният директор получава 

покана да направи изявление пред 

компетентните комисии на 

Европейския парламент и да отговори 

на въпроси, поставени от техните 
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членове. членове. 

 

Изменение   37 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Изпълнителният директор може 

да бъде отстранен от длъжност 

единствено с решение на управителния 

съвет по предложение на Комисията. 

7. Изпълнителният директор може 

да бъде отстранен от поста си 

единствено с решение на 

Административния съвет по 

предложение на Комисията и след 

консултация с Европейския 

парламент. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доколкото е необходимо, за да постигне 

посочените в настоящия регламент цели 

и да изпълнява своите задачи, и без да 

се засягат компетенциите на държавите 

членки и на институциите на Съюза, 

ОЕРЕС може да си сътрудничи с 

компетентните органи, агенции, служби 

и консултативни групи на Съюза, с 

компетентните органи на трети държави 

и/или с международни организации. 

Доколкото е необходимо, за да постигне 

посочените в настоящия регламент 

цели, да изпълнява своите задачи и да 

допринася за по-широките цели на 

политиките на Съюза, и без да се 

засягат компетенциите на държавите 

членки и на институциите на Съюза, 

ОЕРЕС може да си сътрудничи с 

компетентните органи, агенции, служби 

и консултативни групи на Съюза, с 

компетентните органи на трети държави 

и/или с международни организации. 

Обосновка 

За да се пояснят основанията за сътрудничество с органи, агенции, служби и 

консултативни групи на Съюза. 
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