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Изменение   163 

Нотис Мариас 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 3 a (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – като взе предвид Протокол (№ 

1) от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) относно 

ролята на националните парламенти 

в Европейския съюз, 

Or. el 

 

Изменение   164 

Нотис Мариас 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 3 б (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – като взе предвид Протокол (№ 

2) от Договора за функционирането 

на Европейския съюз относно 

прилагането на принципите на 

субсидиарност и на 

пропорционалност, 

Or. el 

 

Изменение   165 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 a (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – като взе предвид 

мотивираното становище на Сената 

на република Полша, 
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Or. it 

 

Изменение   166 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо  онтана 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 б (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – Като взе предвид 

мотивираното становище на Сената 

на парламента на Чешката 

република, 

Or. it 

 

Изменение   167 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 в (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 – като взе предвид 

мотивираното становище на 

Камарата на представителите на 

Република Малта, 

Or. it 

 

Изменение   168 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 г (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 
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 – като взе предвид становището 

на Бундесрата на Федерална 

република Германия, 

Or. it 

 

Изменение   169 

Жуан Ферейра 

 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

1. приема изложената по-долу 

позиция на първо четене; 

1. Европейският парламент 

отхвърля предложението на 

Комисията. 

Or. pt 

 

Изменение   170 

Жуан Ферейра 

 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 2 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

2. изисква от Комисията да се 

отнесе до него отново, в случай че 

възнамерява да внесе съществени 

промени в своето предложение или да 

го замени с друг текст; 

заличава се 

Or. pt 

Изменение   171 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Ан Сандер, Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за регламент 

Заглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за създаване на Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) 

(текст от значение за ЕИП) 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за създаване на Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) и 

службата на ОЕРЕС 
(текст от значение за ЕИП) 

Or. en 

 

Изменение   172 

Ангелика Ниблер, Херберт Ройл 

 

Предложение за регламент 

Заглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Орган на европейските 

регулатори в областта на електронните 

съобщения (ОЕРЕС) и за отмяна на 

Регламент № 1211/2009 

Отхвърля предложението за 

Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) и за 

отмяна на Регламент № 1211/2009. 

Or. de 

Обосновка 

Не е необходимо ОЕРЕС и службата на ОЕРЕС да се превръщат в независима 

агенция. Вече установените структури следва да бъдат запазени, защото са доказали 

своята ефективност. По-важно е да се подсилят функциите и задачите на ОЕРЕС и 

службата на ОЕРЕС с оглед на променящата се технологична среда и променящите 

се пазарни условия, без да се изменят основните административни структури. 

Промяната на структурите би довела единствено до допълнителна ненужна 

административна тежест. 

Изменение   173 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 като взе предвид Протокол (№ 1) от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) относно 

ролята на националните парламенти 

в Европейския съюз, 

Or. el 

 

Изменение   174 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Протокол (№ 2) от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз относно 

прилагането на принципите на 

субсидиарност и на 

пропорционалност, 

Or. el 

 

Изменение   175 

Виктор Негреску 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Регламент (EC) № 531/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета23  

допълва и подкрепя, доколкото това се 

отнася до роуминга в рамките на Съюза, 

правилата, предвидени от регулаторната 

рамка за електронните съобщения, и 

установява определени задачи за 

ОЕРЕС. 

(2) Регламент (EC) № 531/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета23  

допълва и подкрепя, доколкото това се 

отнася до роуминга в рамките на Съюза, 

правилата, предвидени от регулаторната 

рамка за електронните съобщения, и 

установява определени задачи за 

ОЕРЕС. Регулаторната рамка за 

електронни съобщения в общи линии 

е постигнала главната си цел да 

осигури конкурентоспособен сектор, 
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предоставяйки значителни ползи за 

крайните потребители. 

_________________ _________________ 

23  Регламент (ЕО) № 531/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юни 2012 година относно роуминга в 

обществени мобилни съобщителни 

мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 

30.6.2012 г., стр. 10). 

23  Регламент (ЕО) № 531/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юни 2012 година относно роуминга в 

обществени мобилни съобщителни 

мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 

30.6.2012 г., стр. 10). 

Or. en 

 

Изменение   176 

Роландас Паксас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета24 

определя общи правила за опазване на 

равнопоставеното и 

недискриминационно третиране на 

трафика при предоставяне на услуги 

за достъп до интернет и свързаните 

права на крайните потребители и 

създава нов механизъм за определяне 

на цените на дребно за регулираните 

роуминг услуги в рамките на Съюза. 

Този регламент установява 

допълнителни задачи за ОЕРЕС, по-

специално даването на насоки за 

прилагането на задълженията на 

националните регулаторни органи 

(„НРО“) във връзка с достъпа до 

отворен интернет, както и 

докладването и консултирането по 

проектите на актове за изпълнение, 

които да бъдат приети от 

Комисията във връзка с роуминга в 

рамките на Съюза. 

(3) Регламент (EC) № 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета24 

(„Единен пазар в областта на 

далекосъобщенията“) освен това 
установява допълнителни задачи за 

ОЕРЕС във връзка с достъпа до отворен 

интернет. 

_________________ _________________ 
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24 Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2015 година за определяне 

на мерки относно достъпа до отворен 

интернет и за Изменение на Директива 

2002/22/ЕО относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във 

връзка с електронните съобщителни 

мрежи и услуги (ОВ L 310, 26.11.2015 г., 

стр. 1) 

24 Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2015 година за определяне 

на мерки относно достъпа до отворен 

интернет и за Изменение на Директива 

2002/22/ЕО относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във 

връзка с електронните съобщителни 

мрежи и услуги (ОВ L 310, 26.11.2015 г., 

стр. 1) 

Or. en 

 

Изменение   177 

Виктор Негреску 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Регламент (ЕС) № 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета24  

определя общи правила за опазване на 

равнопоставеното и 

недискриминационно третиране на 

трафика при предоставяне на услуги за 

достъп до интернет и свързаните права 

на крайните потребители и създава нов 

механизъм за определяне на цените на 

дребно за регулираните роуминг услуги 

в рамките на Съюза. Този регламент 

установява допълнителни задачи за 

ОЕРЕС, по-специално даването на 

насоки за прилагането на задълженията 

на националните регулаторни органи 

(„НРО“) във връзка с достъпа до 

отворен интернет, както и докладването 

и консултирането по проектите на 

актове за изпълнение, които да бъдат 

приети от Комисията във връзка с 

роуминга в рамките на Съюза. 

(3) Регламент (ЕС) № 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета24 

определя общи правила за опазване на 

равнопоставеното и 

недискриминационно третиране на 

трафика при предоставяне на услуги за 

достъп до интернет и свързаните права 

на крайните потребители и създава нов 

механизъм за определяне на цените на 

дребно за регулираните роуминг услуги 

в рамките на Съюза. Този регламент 

установява допълнителни задачи за 

ОЕРЕС, по-специално даването на 

насоки за прилагането на задълженията 

на националните регулаторни органи 

(„НРО“) във връзка с достъпа до 

отворен интернет, както и докладването 

и консултирането по проектите на 

актове за изпълнение, които да бъдат 

приети от Комисията във връзка с 

роуминга в рамките на Съюза. 

_________________ _________________ 

24 Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета от 
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25 ноември 2015 година за определяне 

на мерки относно достъпа до отворен 

интернет и за Изменение на Директива 

2002/22/ЕО относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във 

връзка с електронните съобщителни 

мрежи и услуги (ОВ L 310, 26.11.2015 г., 

стр. 1) 

25 ноември 2015 година за определяне 

на мерки относно достъпа до отворен 

интернет и за Изменение на Директива 

2002/22/ЕО относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във 

връзка с електронните съобщителни 

мрежи и услуги (ОВ L 310, 26.11.2015 г., 

стр. 1) 

Or. en 

 

Изменение   178 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Окончателните насоки на 

ОЕРЕС относно изпълнението на 

европейските правила за неутралност 

на мрежата от страна на 

Националните регулаторни органи 

бяха сърдечно приветствани като 

ценни разяснения, гарантиращи 

високоскоростен, безплатен и 

отворен достъп до интернет чрез 

осигуряване на последователно 

прилагане на правилата за опазване 

на равнопоставеното и 

недискриминационно третиране на 

трафика при предоставяне на услуги 

за достъп до интернет и свързаните 

права на крайните потребители. 

Or. en 

 

Изменение   179 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) ОЕРЕС и Службата („Службата 

на ОЕРЕС“) бяха създадени с Регламент 

(EО) № 1211/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета25. ОЕРЕС замени 

Групата на европейските регулатори 

(„ГЕР“)26 и имаше за цел да спомага за 

развитието и по-доброто 

функциониране на вътрешния пазар на 

електронни съобщителни мрежи и 

услуги, като се стреми да гарантира 

последователно прилагане на 

регулаторната рамка на ЕС за 

електронни съобщения. Службата на 

ОЕРЕС беше създадена като орган на 

Общността с юридическа 

правосубектност, който да изпълнява 

задачите, посочени в Регламент (ЕО) № 

1211/2009, по-конкретно предоставяне 

на професионални и административни 

услуги на ОЕРЕС. 

(4) ОЕРЕС и Службата („Службата 

на ОЕРЕС“) бяха създадени с Регламент 

(EО) № 1211/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета25. ОЕРЕС замени 

Групата на европейските регулатори 

(„ГЕР“)26 и имаше за цел, от една 

страна, да спомага за развитието, а от 

друга, за по-доброто функциониране на 

вътрешния пазар на електронни 

съобщителни мрежи и услуги, като се 

стреми да гарантира последователно 

прилагане на регулаторната рамка на ЕС 

за електронни съобщения. Службата на 

ОЕРЕС беше създадена като орган на 

Общността с юридическа 

правосубектност, който да изпълнява 

задачите, посочени в Регламент (ЕО) № 

1211/2009, по-конкретно предоставяне 

на професионални и административни 

услуги на ОЕРЕС. 

_________________ _________________ 

25 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2009 година за създаване на 

Орган на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

(ОЕРЕС) и на Служба (OB L 337, 

18.12.2009 г., стр. 1). 

25 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2009 година за създаване на 

Орган на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

(ОЕРЕС) и на Служба (OB L 337, 

18.12.2009 г., стр. 1). 

26 Решение 2002/627/ЕО на Комисията 

от 29 юли 2002 година относно 

създаване на Групата на европейските 

регулатори за електронни съобщителни 

мрежи и услуги (ОВ L 200, 30.7.2002 г., 

стр. 38). 

26 Решение 2002/627/ЕО на Комисията 

от 29 юли 2002 година относно 

създаване на Групата на европейските 

регулатори за електронни съобщителни 

мрежи и услуги (ОВ L 200, 30.7.2002 г., 

стр. 38). 

Or. el 

 

Изменение   180 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) С Решение 2010/349/EС1 

представителите на 

правителствата на държавите 

членки решиха, че седалището на 

Службата на ОЕРЕС ще бъде в Рига. 

Споразумението относно 

седалището, сключено между 

правителството на Република 

Латвия и Службата на ОЕРЕС, беше 

подписано на 24 февруари 2011 г. и 

влезе в сила на 5 август 2011 г. За 

целите на изпълнението на задачите 

на Службата на ОЕРЕС по ефикасен 

и ефективен от гледна точка на 

разходите начин, може да се наложи 

разполагане на служители в друга 

държава членка. Опитът показва, че в 

тази връзка по-специално има нужда 

от един или повече служители за 

връзка, които да се намират в 

Брюксел. 

 _________________ 

 (1) Решение, взето с общо съгласие на 

представителите на 

правителствата на държавите 

членки, от 31 май 2010 г. относно 

седалището на Службата на Органа 

на европейските регулатори в 

областта на електронните 

съобщения (ОЕРЕС) (2010/349/ЕС) (ОВ 

L 156, 23.6.2010 г., стр. 12). 

Or. en 

 

Изменение   181 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(5) В своето Съобщение от 6 май 

2015 г., озаглавено „Стратегия за 

цифров единен пазар за Европа“27, 

Комисията предвиди през 2016 г. да 

представи предложения за амбициозна 

реформа на регулаторната рамка за 

електронни далекосъобщения, наред с 

другото фокусирана върху по-ефективна 

регулаторна институционална рамка, за 

да направи правилата в областта на 

далекосъобщенията подходящи за целта 

като част от създаването на правилните 

условия за цифров единен пазар. Те 

включват разгръщане на мрежи за 

свързаност с много голям капацитет, по-

координирано управление на 

радиочестотния спектър за безжичните 

мрежи и създаване на условия на 

равнопоставеност за модерните 

цифрови мрежи и иновативните услуги. 

В съобщението бе изтъкнато, че 

променящият се пазар и технологична 

среда налагат необходимостта от 

укрепване на институционалната рамка 

чрез засилване на ролята на ОЕРЕС. 

(5) В своето Съобщение от 6 май 

2015 г., озаглавено „Стратегия за 

цифров единен пазар за Европа“27, 

Комисията предвиди през 2016 г. да 

представи предложения за амбициозна 

реформа на регулаторната рамка за 

електронни далекосъобщения, наред с 

другото фокусирана върху по-ефективна 

регулаторна институционална рамка, за 

да направи правилата в областта на 

далекосъобщенията подходящи за целта 

като част от създаването на правилните 

условия за цифров единен пазар. Те 

включват като минимум разгръщане на 

мрежи за свързаност с много голям 

капацитет, по-координирано управление 

на радиочестотния спектър за 

безжичните мрежи и създаване на 

условия на равнопоставеност за 

модерните цифрови мрежи и 

иновативните услуги. В съобщението бе 

изтъкнато, че променящият се пазар и 

технологична среда налагат 

необходимостта от укрепване на 

институционалната рамка чрез 

засилване на ролята на ОЕРЕС. 

_________________ _________________ 

27  COM(2015) 192 final. 27  COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Изменение   182 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В Резолюцията си от 19 януари 

2016 г. „Към Акт за единния цифров 

пазар“ Европейският парламент призова 

Комисията да интегрира по-тясно 

цифровия единен пазар, като осигури 

въвеждането на по-ефективна 

(6) В Резолюцията си от 19 януари 

2016 г. „Към Акт за единния цифров 

пазар“ Европейският парламент призова 

Комисията да интегрира по-тясно 

цифровия единен пазар, като осигури 

въвеждането на по-ефективна 
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институционална рамка. Тя може да 

постигне това като укрепи ролята, 

капацитета и правомощията на ОЕРЕС 

за вземане на решения, за да може той 

да насърчава последователното 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронните съобщения, да дава 

възможност на ОЕРЕС за ефективен 

контрол върху развитието на единния 

пазар и да му помогне да решава 

трансгранични спорове. В тази връзка 

Европейският парламент също подчерта 

необходимостта да се подобрят 

финансовите и човешките ресурси и 

да се укрепи допълнително 

управленската структура на ОЕРЕС. 

институционална рамка. Тя може да 

постигне това като укрепи ролята, 

капацитета и правомощията за вземане 

на решения на ОЕРЕС, за да може той 

да насърчава последователното 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронните съобщения в пълно 

съответствие с принципа на 

субсидиарност и да му помогне да 

решава трансгранични спорове. В тази 

връзка Европейският парламент също 

подчерта, че необходимите финансови 

и човешки ресурси не следва да 

включват допълнителни увеличения в 

бюджета на Съюза. 

Or. it 

 

Изменение   183 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В Резолюцията си от 19 януари 

2016 г. „Към Акт за единния цифров 

пазар“ Европейският парламент призова 

Комисията да интегрира по-тясно 

цифровия единен пазар, като осигури 

въвеждането на по-ефективна 

институционална рамка. Тя може да 

постигне това като укрепи ролята, 

капацитета и правомощията на ОЕРЕС 

за вземане на решения, за да може той 

да насърчава последователното 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронните съобщения, да дава 

възможност на ОЕРЕС за ефективен 

контрол върху развитието на единния 

пазар и да му помогне да решава 

трансгранични спорове. В тази връзка 

Европейският парламент също подчерта 

необходимостта да се подобрят 

(6) В Резолюцията си от 19 януари 

2016 г. „Към Акт за единния цифров 

пазар“ Европейският парламент призова 

Комисията да интегрира по-тясно 

цифровия единен пазар, като осигури 

въвеждането на по-ефективна 

институционална рамка. Тя изрично 

поиска от Комисията да укрепи 

ролята, капацитета и правомощията на 

ОЕРЕС за вземане на решения, за да 

може той да насърчава 

последователното прилагане на 

регулаторната рамка за електронните 

съобщения, да дава възможност на 

ОЕРЕС за ефективен контрол върху 

развитието на единния пазар и да му 

помогне да решава трансгранични 

спорове. В тази връзка Европейският 

парламент също подчерта 
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финансовите и човешките ресурси и да 

се укрепи допълнително управленската 

структура на ОЕРЕС. 

необходимостта да се подобрят 

финансовите и човешките ресурси и да 

се укрепи допълнително управленската 

структура на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение   184 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В Резолюцията си от 19 януари 

2016 г. „Към Акт за единния цифров 

пазар“ Европейският парламент призова 

Комисията да интегрира по-тясно 

цифровия единен пазар, като осигури 

въвеждането на по-ефективна 

институционална рамка. Тя може да 

постигне това като укрепи ролята, 

капацитета и правомощията на ОЕРЕС 

за вземане на решения, за да може той 

да насърчава последователното 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронните съобщения, да дава 

възможност на ОЕРЕС за ефективен 

контрол върху развитието на единния 

пазар и да му помогне да решава 

трансгранични спорове. В тази връзка 

Европейският парламент също подчерта 

необходимостта да се подобрят 

финансовите и човешките ресурси и да 

се укрепи допълнително управленската 

структура на ОЕРЕС. 

(6) В Резолюцията си от 19 януари 

2016 г. „Към Акт за единния цифров 

пазар“ Европейският парламент призова 

Комисията да интегрира по-тясно 

цифровия единен пазар, като осигури 

въвеждането на по-ефективна 

институционална рамка. Тя може да 

постигне това като укрепи ролята, 

капацитета и правомощията на ОЕРЕС 

за вземане на решения, за да може той 

да насърчава последователното 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронните съобщения, да дава 

възможност на ОЕРЕС за ефективен 

контрол върху развитието на единния 

пазар и да му помогне да решава 

трансгранични спорове. В тази връзка 

Европейският парламент също подчерта 

необходимостта да се подобрят 

финансовите и човешките ресурси и да 

се укрепи (не засяга българския текст) 

допълнително управленската структура 

на ОЕРЕС. 

Or. el 

 

Изменение   185 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 
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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 

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 

(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 

членки по отношение на регулаторната 

практика. 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 ОЕРЕС. 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. 
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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. 

Or. it 

 

Изменение   186 

Констанце Крел 

 

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 

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 

(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 

членки по отношение на регулаторната 

практика, например в областта на 

търговията на едро на продукти за 

достъп, когато ОЕРЕС не предоставя 

достатъчно насоки, което засяга 

дружествата, осъществяващи 

трансгранична търговия. 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Изменение   187 

Нотис Мариас 

 

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 

членки по отношение на регулаторната 

практика. Още повече, управленската 

структура на ОЕРЕС и на Службата на 

(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 

членки по отношение на регулаторната 

практика. Още повече, управленската 

структура на ОЕРЕС и на Службата на 
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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. 

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. 

Or. el 

 

Изменение   188 

Виктор Негреску 

 

Предложение за регламент 
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Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз 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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият в пълноправна агенция. 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз 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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият в пълноправна агенция, като 

се гарантира, че новата агенция ще 

осигури допълнителна добавена 

стойност и ще спазва приоритетите 

на политиката на ЕС, по-конкретно 

Стратегията за цифров единен пазар. 

Or. en 

 

Изменение   189 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз 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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият в пълноправна агенция. 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз 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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият в агенция, независима от 

Комисията. 

Or. fr 

 

Изменение   190 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз и за 

насърчаването на достъпа до и 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз и за 

насърчаването на достъпа до и 
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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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият в пълноправна агенция. 

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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение   191 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз 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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 

(8) Необходимостта от съгласувано 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения във всички 

държави членки е от съществено 

значение за успешното развитие на 

вътрешен пазар за електронни 

съобщения в целия Съюз 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, както и за 

налагането на интересите на гражданите 

на Съюза. С оглед на пазарните и 

технологични промени, които често 
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водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се надгражда на 

основата на работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият в пълноправна агенция. 

водят до разрастване на 

трансграничното измерение, и 

натрупания до момента опит при 

осигуряването на съгласувано прилагане 

в областта на електронните съобщения, 

е необходимо да се даде възможност 

за приемственост в работата на 

ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и те да се 

доразвият. 

Or. it 

 

Изменение   192 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Агенцията следва да се 

управлява и да работи в 

съответствие с принципите на 

Съвместната декларация на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейската комисия относно 

децентрализираните агенции от 19 

юли 2012 г. („Общ подход“)28. Поради 

утвърдената репутация на ОЕРЕС и 

разходите, свързани с промяна на 

името му, новата агенция следва да 

запази името ОЕРЕС. 

заличава се 

_________________  

28Декларация на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията 

относно децентрализираните агенции от 

19 юли 2012 г. 

 

Or. it 

 

Изменение   193 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 
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Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Агенцията следва да се 

управлява и да работи в съответствие 

с принципите на Съвместната 

декларация на Европейския 

парламент, Съвета и Европейската 

комисия относно 

децентрализираните агенции от 19 

юли 2012 г. („Общ подход“)28. Поради 

утвърдената репутация на ОЕРЕС и 

разходите, свързани с промяна на името 

му, новата агенция следва да запази 

името ОЕРЕС. 

(9) Агенцията следва да се 

управлява и да работи напълно 

независимо от Европейската комисия. 

Поради утвърдената репутация на 

ОЕРЕС и разходите, свързани с промяна 

на името му, новата агенция следва да 

запази името ОЕРЕС. 

_________________  

28Декларация на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията 

относно децентрализираните агенции от 

19 юли 2012 г. 

 

Or. fr 

 

Изменение   194 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки 

(както за регулирането на пазара, 

така и за предоставянето на права за 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки, 

предоставяне на необходимите насоки 

на НРО с цел осигуряване на общи 
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ползване на радиочестотния 

спектър), предоставяне на 

необходимите насоки на НРО с цел 

осигуряване на общи критерии и 

съгласуван регулаторен подход, и 

водене на някои регистри на равнището 

на Съюза. Това не засяга задачите, 

определени за НРО, които са най-близо 

до пазарите на електронни съобщения и 

до техните местни условия. За да 

изпълнява задачите си, агенцията ще 

има нужда от достатъчни финансови 

и човешки ресурси и така да 
продължава да черпи експертен опит 

от НРО. 

критерии и съгласуван регулаторен 

подход, и водене на някои регистри на 

равнището на Съюза. Това не засяга 

задачите, определени за НРО, които са 

най-близо до пазарите на електронни 

съобщения и до техните местни 

условия. За да изпълнява задачите си, 

ОЕРЕС ще продължава да обединява 

експертния опит на НРО. 

Or. it 

 

Изменение   195 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки 

(както за регулирането на пазара, така и 

за предоставянето на права за ползване 

на радиочестотния спектър), 

предоставяне на необходимите насоки 

на НРО с цел осигуряване на общи 

критерии и съгласуван регулаторен 

подход, и водене на някои регистри на 

равнището на Съюза. Това не засяга 

задачите, определени за НРО, които са 

най-близо до пазарите на електронни 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки 

(както за регулирането на пазара, така и 

за предоставянето на права за ползване 

на радиочестотния спектър), 

предоставяне на необходимите насоки 

на НРО с цел осигуряване на общи 

критерии и съгласуван регулаторен 

подход, и водене на някои регистри на 

равнището на Съюза. Това не засяга 

задачите, определени за НРО, които са 

най-близо до пазарите на електронни 
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съобщения и до техните местни 

условия. За да изпълнява задачите си, 

агенцията ще има нужда от достатъчни 

финансови и човешки ресурси и така да 

продължава да черпи експертен опит от 

НРО. 

съобщения и до техните местни 

условия. За да изпълнява 

допълнителните си задачи и предвид 

тежестта на задачите, свързани със 

съдържанието, спрямо чисто 

административните, агенцията ще 

има нужда от достатъчни финансови и 

човешки ресурси и така да продължава 

да черпи експертен опит от НРО. 

Or. en 

 

Изменение   196 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки 

(както за регулирането на пазара, така и 

за предоставянето на права за ползване 

на радиочестотния спектър), 

предоставяне на необходимите насоки 

на НРО с цел осигуряване на общи 

критерии и съгласуван регулаторен 

подход, и водене на някои регистри на 

равнището на Съюза. Това не засяга 

задачите, определени за НРО, които са 

най-близо до пазарите на електронни 

съобщения и до техните местни 

условия. За да изпълнява задачите си, 

агенцията ще има нужда от достатъчни 

финансови и човешки ресурси и така да 

продължава да черпи експертен опит от 

НРО. 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки 

(както за регулирането на пазара, така и 

за предоставянето на права за ползване 

на радиочестотния спектър), 

предоставяне на необходимите насоки 

на НРО с цел осигуряване на общи 

критерии и съгласуван регулаторен 

подход, и водене на някои регистри на 

равнището на Съюза. Това не засяга 

задачите, определени за НРО, които са 

най-близо до пазарите на електронни 

съобщения и до техните местни 

условия. За да изпълнява задачите си, 

службата на ОЕРЕС има нужда от 

достатъчни финансови и човешки 

ресурси и така да продължава да черпи 

експертен опит от НРО. 
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Or. en 

 

Изменение   197 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-

подходящата структура, на която да 

бъдат възлагани задачи като вземане на 

решения относно някои въпроси с 

трансгранично измерение, допринасяне 

за ефективни процедури за вътрешния 

пазар за проекти за национални мерки 

(както за регулирането на пазара, така и 

за предоставянето на права за ползване 

на радиочестотния спектър), 

предоставяне на необходимите насоки 

на НРО с цел осигуряване на общи 

критерии и съгласуван регулаторен 

подход, и водене на някои регистри на 

равнището на Съюза. Това не засяга 

задачите, определени за НРО, които са 

най-близо до пазарите на електронни 

съобщения и до техните местни 

условия. За да изпълнява задачите си, 

агенцията ще има нужда от достатъчни 

финансови и човешки ресурси и така да 

продължава да черпи експертен опит от 

НРО. 

(10) Като технически орган с 

експертиза в областта на електронните 

съобщения и съставен от представители 

на НРО, ОЕРЕС е най-подходящата 

структура, на която да бъдат възлагани 

задачи като вземане на решения относно 

някои въпроси с трансгранично 

измерение, допринасяне за ефективни 

процедури за вътрешния пазар за 

проекти за национални мерки (както за 

регулирането на пазара, така и за 

предоставянето на права за ползване на 

радиочестотния спектър), предоставяне 

на необходимите насоки на НРО с цел 

осигуряване на общи критерии и 

съгласуван регулаторен подход, и 

водене на някои регистри на равнището 

на Съюза. Това не засяга задачите, 

определени за НРО, които са най-близо 

до пазарите на електронни съобщения и 

до техните местни условия. За да 

изпълнява задачите си, агенцията ще 

има нужда от достатъчни финансови и 

човешки ресурси и така да продължава 

да черпи експертен опит от НРО. 

Or. fr 

 

Изменение  198 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Павел Теличка 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) (10 a) За да се гарантира 

съгласуваното прилагане на 

законодателството навсякъде в 

Съюза, чрез ОЕРЕС следва да се 

създаде механизъм за съгласуваност за 

осъществяване на сътрудничество 

между националните регулаторни 

органи. Този механизъм следва да се 

прилага по-специално, когато даден 

национален регулаторен орган 

възнамерява да приеме мярка, целяща 

да породи правни последици, които 

може да създадат или пречки пред 

вътрешния пазар, или липса на правна 

сигурност относно общото 

тълкуване на законодателството на 

Съюза. Той следва да се прилага и 

когато засегнатият национален 

регулаторен орган поиска този въпрос 

да бъде разгледан чрез механизма за 

съгласуваност, в случаите на 

трансгранични спорове или въз основа 

на жалба от страна на предприятие, 

което осъществява трансгранична 

дейност и е засегнато от тези мерки. 

Този механизъм следва да действа, без 

да се засягат мерките, които 

Комисията може да предприеме в 

изпълнение на своите правомощия 

съгласно Договорите. 

Or. en 

 

Изменение  199 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) ОЕРЕС следва да изпълнява и 

функциите на орган за анализ, дебати 
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и предоставяне на съвети на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията в областта на 

електронните съобщения. ОЕРЕС 

следва съответно да предоставя 

съвети на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията по тяхно искане 

или по собствена инициатива. 

Or. en 

 

Изменение  200 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

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) На фона на нарастващото 

сближаване между секторите, 

осигуряващи електронни 

съобщителни услуги, и 

хоризонталното измерение на 

регулаторните въпроси, свързани с 

тяхното развитие, ОЕРЕС следва да 

координира работата и да си 

сътрудничи, без това да накърнява 

тяхната роля, с други органи, агенции, 

служби 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 , Европейската агенция за 

мрежова и информационна сигурност32, 

организациите за сътрудничество в 

областта на защитата на 

потребителите и европейските 

организации по стандартизация;  

 както и със съществуващите комитети 

(като Комитета по съобщенията и 

Комитета по радиочестотния спектър). 

Следва също да му бъде разрешено да 
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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. 

_________________ _________________ 

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). 

Or. en 

 

Изменение  201 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) В сравнение със ситуацията в 

миналото, когато Съветът на 

регулаторите и управителният 

заличава се 
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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 

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. 

Or. it 

 

Изменение  202 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

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 

за повишаване на ефективността, 

съгласуваността и резултатите от 

работата на агенцията. За тази цел, 

управителният съвет следва да 

изпълнява съответните функции и да 

(12) Управителният съвет следва да 

изпълнява съответните 
административни и бюджетно-

управленски въпроси и да се състои от 

ръководителя или друг член на 

колективен орган от всеки НРО и 

представител на Комисията. 
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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. 

Or. en 

 

Изменение  203 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

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 

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. 

(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 

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 от ръководителя или друг член 

на колективен орган от всеки НРО, 

които са защитени от изисквания за 

уволнение. Освен това Комисията – с 

двама представители – има право да 

участва в дейностите и заседанията 

на управителния съвет, като има 

право на глас само по въпроси на 

административното и бюджетно 

управление. 

Or. en 
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Изменение  204 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

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 

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. 

(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 

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 от ръководителя или друг член 

на колективен орган от всеки НРО, 

които са защитени от изисквания за 

уволнение. 

Or. fr 

 

Изменение  205 

Констанце Крел 

 

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 

(12) В сравнение със ситуацията в 

миналото, когато Съветът на 

регулаторите и управителният комитет 

действаха паралелно, създаването на 

един единствен съвет, който да дава 
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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 

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. 

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 

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 един представител на 

Комисията, от ръководителя или друг 

член на колективен орган от всеки НРО, 

които са защитени от изисквания за 

уволнение. 

Or. en 

 

Изменение  206 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В миналото правомощията на 

орган по назначаването са упражнявани 

от заместник-председателя на 

управителния комитет на Службата на 

ОЕРЕС. Управителният съвет на новата 

агенция следва да делегира съответните 

правомощия на орган по назначаването 

на изпълнителния директор, който ще 

бъде упълномощен да подделегира тези 

правомощия. Това ще допринесе за по-

ефективното управление на 

служителите на ОЕРЕС и ще гарантира, 

че управителният комитет, а така също 

и председателят и заместник-

председателят, ще могат да се 

съсредоточат върху своите функции. 

(13) В миналото правомощията на 

орган по назначаването са упражнявани 

от заместник-председателя на 

управителния комитет на Службата на 

ОЕРЕС. Управителният съвет на новата 

агенция следва да делегира съответните 

правомощия на орган по назначаването 

на генералния секретар, който ще бъде 

упълномощен да подделегира тези 

правомощия. Това ще допринесе за по-

ефективното управление на 

служителите на ОЕРЕС и ще гарантира, 

че управителният комитет, а така също 

и председателят и заместник-

председателят, ще могат да се 

съсредоточат върху своите функции. 

Or. fr 
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Изменение  207 

Виктор Негреску 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В миналото мандатът на 

председателя и на заместник-

председателите на Съвета на 

регулаторите бе една година. С оглед на 

допълнителните задачи, възложени на 

ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури 

годишно и многогодишно програмиране 

на дейностите му, изключително важно 

е да се гарантира, че председателят и 

заместник-председателят ще могат да се 

ползват от устойчив и дългосрочен 

мандат. 

(14) В миналото мандатът на 

председателя и на заместник-

председателите на Съвета на 

регулаторите бе една година. С оглед на 

допълнителните задачи, възложени на 

ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури 

годишно и многогодишно програмиране 

на дейностите му, изключително важно 

е да се гарантира, че председателят и 

заместник-председателят ще могат да се 

ползват от устойчив и дългосрочен 

мандат с годишен доклад за оценка. 

Or. en 

 

Изменение  208 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В миналото мандатът на 

председателя и на заместник-

председателите на Съвета на 

регулаторите бе една година. С оглед на 

допълнителните задачи, възложени на 

ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури 

годишно и многогодишно програмиране 

на дейностите му, изключително 

важно е да се гарантира, че 

председателят и заместник-

председателят ще могат да се 

ползват от устойчив и дългосрочен 

мандат. 

(14) В миналото мандатът на 

председателя и на заместник-

председателите на Съвета на 

регулаторите бе една година. С оглед на 

допълнителните задачи, възложени на 

ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури 

годишно и многогодишно програмиране 

на дейностите му, мандатът на 

председателя и на заместник-

председателя да бъде двугодишен. 

Or. el 



 

PE602.937v01-00 36/160 AM\1122719BG.docx 

BG 

 

Изменение  209 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Управителният съвет следва да 

провежда поне две обикновени 

събрания годишно. С оглед на миналия 

опит и засилената роля на ОЕРЕС, 

може да е необходимо управителният 

съвет да провежда допълнителни 

събрания. 

(15) Управителният съвет следва да 

провежда събрания всеки месец и да 

предоставя информация за 

постиженията. 

Or. el 

 

Изменение  210 

Нотис Мариас 

 

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 

(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 за мандат от 2.5 години. 

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. 
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осигури устойчивост и изпълнение на 

една дългосрочна стратегия за 

агенцията. 

Or. el 

 

Изменение  211 

Патриция Тоя 

 

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. Кандидатът следва да 

получи съгласието на Европейския 

парламент, за да заеме поста. 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. 

Or. en 

 

Изменение  212 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 
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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. Необходимо е 

изпълнителният директор да има 

достатъчно дълъг мандат, за се осигури 

устойчивост и изпълнение на една 

дългосрочна стратегия за агенцията. 

(16) Ролята на генералния секретар, 

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 Съвета, за да 

може да му осигури стабилна 

легитимност, уповаваща се на 

държавите членки.  Необходимо е 

генералният секретар да има 

достатъчно дълъг мандат, за се осигури 

устойчивост и изпълнение на една 

дългосрочна стратегия за агенцията. 

Or. fr 

 

Изменение  213 

Виктор Негреску 

 

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 

(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 
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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. 

ръководител на Службата на ОЕРЕС бе 

три години. Необходимо е 

изпълнителният директор да има 

достатъчно дълъг мандат (от не повече 

от пет години), за се осигури 

устойчивост и изпълнение на една 

дългосрочна стратегия за агенцията. 

Or. en 

 

Изменение  214 

Евжен Тошеновски 

 

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 директора, който ще 

бъде законен представител на 

Службата на ОЕРЕС, е от 

изключителна важност за адекватното 

функциониране на агенцията и за 

изпълнението на задачите, които са ѝ 

възложени. Управителният съвет следва 

да го назначава 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 директорът 

да има достатъчно дълъг мандат, за се 

осигури устойчивост и изпълнение на 

една дългосрочна стратегия за 

Службата на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение  215 

Констанце Крел 
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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 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. 

Or. en 

 

Изменение  216 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

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 

(16) Ролята на изпълнителния 

директор, който ще бъде законен 

представител на ОЕРЕС, е от 

изключителна важност за адекватното ѝ 

функциониране и за изпълнението на 

задачите, които са ѝ възложени. 

Управителният съвет следва да го 

назначава на базата на списък, изготвен 

от НРО след открита и прозрачна 

процедура за подбор, за да се гарантира 
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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. 

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. 

Or. it 

 

Изменение  217 

Евжен Тошеновски 

 

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 експертни работни групи, 

затова съветът на регулаторите 

следва да отговаря за създаването на 

работни групи и назначаването на 

техните съ-председатели. 

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 които има срокове.   

 Следва да се избягва всякакъв 

конфликт на интереси на членовете 

на работните групи или на 

наблюдателите. 

Or. en 
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Изменение  218 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

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. 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. 

Списъците на квалифицираните 

експерти, които са членове на 

работните групи, заедно с техните 

декларации за финансовите интереси, 

следва да бъдат публично достъпни. 

Or. en 

 

Изменение  219 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(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. За 

да се осигури един балансиран подход и 

идентични съображения при всички 

становища и забележки на НРО, 

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. 

Or. en 

 

Изменение  220 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

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 

(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 
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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. 

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, поради сроковете 

на тези процедури. 

Or. it 

 

Изменение  221 

Виктор Негреску 

 

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. За 

да се осигури един географски 

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. 

Or. en 

 



 

AM\1122719BG.docx 45/160 PE602.937v01-00 

 BG 

Изменение  222 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като ОЕРЕС е 

компетентен да взема решения със 

задължителна сила, е необходимо да 

се гарантира, че всяко физическо или 

юридическо лице, което е обект на 

или е засегнато от решение на 

ОЕРЕС, има правото на обжалване 

пред апелативния съвет, който е 

част от агенцията, но е независим от 

нейната административна и 

регулаторна структура. Тъй като 

решенията на апелативния съвет 

имат за цел да породят правни 

последици за трети лица, може да 

бъде заведено дело в Общия съд за 

разглеждане на тяхната 

законосъобразност. За да се осигурят 

еднакви условия по отношение на 

процедурните правила на 

апелативния съвет, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета.33 

заличава се 

_________________  

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

 



 

PE602.937v01-00 46/160 AM\1122719BG.docx 

BG 

Or. en 

 

Изменение  223 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като ОЕРЕС е 

компетентен да взема решения със 

задължителна сила, е необходимо да 

се гарантира, че всяко физическо или 

юридическо лице, което е обект на 

или е засегнато от решение на 

ОЕРЕС, има правото на обжалване 

пред апелативния съвет, който е 

част от агенцията, но е независим от 

нейната административна и 

регулаторна структура. Тъй като 

решенията на апелативния съвет 

имат за цел да породят правни 

последици за трети лица, може да 

бъде заведено дело в Общия съд за 

разглеждане на тяхната 

законосъобразност. За да се осигурят 

еднакви условия по отношение на 

процедурните правила на 

апелативния съвет, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета33 

. 

заличава се 

_________________  

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 
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изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

Or. en 

 

Изменение224 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като ОЕРЕС е компетентен 

да взема решения със задължителна 

сила, е необходимо да се гарантира, че 

всяко физическо или юридическо лице, 

което е обект на или е засегнато от 

решение на ОЕРЕС, има правото на 

обжалване пред апелативния съвет, 

който е част от агенцията, но е 

независим от нейната 

административна и регулаторна 

структура. Тъй като решенията на 

апелативния съвет имат за цел да 

породят правни последици за трети 

лица, може да бъде заведено дело в 

Общия съд за разглеждане на 

тяхната законосъобразност. За да се 

осигурят еднакви условия по 

отношение на процедурните правила 

на апелативния съвет, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета33. 

(18) ОЕРЕС не е компетентен да 

взема решения със задължителна сила. 

_________________  

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 
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принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

Or. fr 

 

Изменение225 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като ОЕРЕС е компетентен 

да взема решения със задължителна 

сила, е необходимо да се гарантира, че 

всяко физическо или юридическо лице, 

което е обект на или е засегнато от 

решение на ОЕРЕС, има правото на 

обжалване пред апелативния съвет, 

който е част от агенцията, но е 

независим от нейната административна 

и регулаторна структура. Тъй като 

решенията на апелативния съвет имат за 

цел да породят правни последици за 

трети лица, може да бъде заведено дело 

в Общия съд за разглеждане на тяхната 

законосъобразност. За да се осигурят 

еднакви условия по отношение на 

процедурните правила на 

апелативния съвет, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета33. 

(18) Тъй като ОЕРЕС е компетентен 

да взема решения със задължителна 

сила, е необходимо да се гарантира, че 

всяко физическо или юридическо лице, 

което е обект на или е засегнато от 

решение на ОЕРЕС, има правото на 

обжалване пред апелативния съвет, 

който е част от агенцията, но е 

независим от нейната административна 

и регулаторна структура. Тъй като 

решенията на апелативния съвет имат за 

цел да породят правни последици за 

трети лица, може да бъде заведено дело 

в Общия съд за разглеждане на тяхната 

законосъобразност. 

_________________  

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 
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от 16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

Or. en 

 

Изменение  226 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тъй като ОЕРЕС е компетентен 

да взема решения със задължителна 

сила, е необходимо да се гарантира, че 

всяко физическо или юридическо лице, 

което е обект на или е засегнато от 

решение на ОЕРЕС, има правото на 

обжалване пред апелативния съвет, 

който е част от агенцията, но е 

независим от нейната административна 

и регулаторна структура. Тъй като 

решенията на апелативния съвет имат за 

цел да породят правни последици за 

трети лица, може да бъде заведено дело 

в Общия съд за разглеждане на тяхната 

законосъобразност. За да се осигурят 

еднакви условия по отношение на 

процедурните правила на апелативния 

съвет, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета33. 

(18) Тъй като ОЕРЕС е компетентен 

да взема решения със задължителна 

сила, е необходимо да се гарантира, че 

всяко физическо или юридическо лице, 

което е обект на или е засегнато от 

решение на ОЕРЕС, има правото на 

обжалване пред апелативния съвет, 

който е част от агенцията, и следва да 

бъде независим от нейната 

административна и регулаторна 

структура. Тъй като решенията на 

апелативния съвет имат за цел да 

породят правни последици за трети 

лица, може да бъде заведено дело в 

Общия съд за разглеждане на тяхната 

законосъобразност За да се осигурят 

еднакви условия по отношение на 

процедурните правила на апелативния 

съвет, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета33. 

_________________ _________________ 
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33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна 

на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., 

стр. 13). 

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна 

на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., 

стр. 13). 

Or. el 

 

Изменение227 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Службата на ОЕРЕС следва да 

разполага с достатъчно финансови и 

човешки ресурси, за да изпълнява 

задачите си. Разширеният списък от 

задачи, възложени на ОЕРЕС, както и 

сложността на задачите, които все 

по-често се възлагат на Службата на 

ОЕРЕС, следва да бъдат надлежно 

отразени в програмирането на 

ресурсите на Службата на ОЕРЕС. 

Освен това съставът на човешките 

ресурси на Службата на ОЕРЕС 

следва да отразява необходимостта 

от подходящ баланс между договорно 

наетите и външните служители. 

Or. en 

 

Изменение228 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19b) На 24 февруари 2011 г. бе 

сключено Споразумение за 

централата („Споразумение за 

седалището“) между Службата на 

Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните 

съобщения (Службата на ОЕРЕС) и 

правителството на република 

Латвия. 

Or. en 

 

Изменение  229 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да се гарантира 

самостоятелността на ОЕРЕС, той 

следва да има собствен бюджет, по-

голямата част от който се формира 

основно с вноски от Съюза. 

Финансирането на ОЕРЕС следва да 

подлежи на одобрение от страна на 

бюджетния орган съгласно точка 31 от 

Междуинституционалното 

споразумение относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление35. 

(20) За да се гарантира 

самостоятелността и независимостта 

на Службата ОЕРЕС, тя следва да има 

собствен бюджет, по-голямата част от 

който се формира основно с вноски от 

Съюза. Бюджетът следва да отразява 

допълнителните задачи, разпределени 

на Службата ОЕРЕС и ОЕРЕС, както 

и нарасналата им роля. 

Финансирането на ОЕРЕС следва да 

подлежи на одобрение от страна на 

бюджетния орган съгласно точка 31 от 

Междуинституционалното 

споразумение относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление35. 

_________________ _________________ 

35споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета 

и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

35Междуинституционалното 

споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета 

и Комисията относно бюджетната 
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бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление (ОВ C 373, 

20.12.2013 г., стр. 1). 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление (ОВ C 373, 

20.12.2013 г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  230 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) ОЕРЕС следва да бъде независим 

по отношение на оперативните и 

техническите въпроси и да разполага с 

юридическа, административна и 

финансова самостоятелност. За тази 

цел е необходимо и целесъобразно 

ОЕРЕС да бъде орган на Съюза, който 

има правосубектност и упражнява 

предоставените му правомощия. 

(21) ОЕРЕС следва да бъде независим 

по отношение на оперативните и 

техническите въпроси и да разполага с 

административна и финансова 

самостоятелност. ОЕРЕС трябва да 

служи също така като свързващ 
орган за НРО, така че да осигурява  

правна рамка в дългосрочен план.  

Or. it 

 

Изменение  231 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) ОЕРЕС следва да бъде независим 

по отношение на оперативните и 

техническите въпроси и да разполага с 

юридическа, административна и 

финансова самостоятелност. За тази цел 

е необходимо и целесъобразно ОЕРЕС 

да бъде орган на Съюза, който има 

правосубектност и упражнява 

предоставените му правомощия. 

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. el 

 

Изменение  232 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Като децентрализирана 

агенция на Съюза, ОЕРЕС следва да 

осъществява дейността си в рамките 

на мандата си и на съществуващата 

институционална рамка. Не следва да 

се смята, че той представлява 

позицията на Съюза пред външна 

аудитория или че ангажира Съюза с 

правни задължения. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  233 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Като децентрализирана агенция 

на Съюза, ОЕРЕС следва да 

осъществява дейността си в рамките на 

мандата си и на съществуващата 

институционална рамка. Не следва да 

се смята, че той представлява позицията 

на Съюза пред външна аудитория или че 

ангажира Съюза с правни задължения. 

(22) Като независима агенция, 

ОЕРЕС следва да осъществява 

дейността си в рамките на мандата си. 

Не следва да се смята, че той 

представлява позицията на Съюза пред 

външна аудитория или че ангажира 

Съюза с правни задължения. 

Or. fr 

 

Изменение 234 
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Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) С оглед на по-нататъшното 

разширяване на последователното 

прилагане на разпоредбите на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на обхвата на 

ОЕРЕС, новата агенция следва да бъде 

отворена за участието на регулаторни 

органи на трети държави, компетентни в 

областта на електронните съобщения, 

които са сключили споразумения със 

Съюза за тази цел, по-конкретно 

държавите от ЕИП/ЕАСТ и от страни 

кандидатки. 

(23) С оглед на по-нататъшното 

разширяване на последователното 

прилагане на разпоредбите на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения, ОЕРЕС и Службата на 

ОЕРЕС следва да бъдат отворени за 

участието на регулаторни органи на 

трети държави, компетентни в областта 

на електронните съобщения, по-

конкретно тези, които са сключили 

споразумения със Съюза за тази цел, 

като държавите от ЕИП/ЕАСТ и страни 

кандидатки. 

Or. en 

 

Изменение235 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) С оглед на по-нататъшното 

разширяване на последователното 

прилагане на разпоредбите на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на обхвата на 

ОЕРЕС, новата агенция следва да бъде 

отворена за участието на регулаторни 

органи на трети държави, компетентни в 

областта на електронните съобщения, 

които са сключили споразумения със 

Съюза за тази цел, по-конкретно 

държавите от ЕИП/ЕАСТ и от страни 

кандидатки. 

(23) С оглед на по-нататъшното 

разширяване на последователното 

прилагане на разпоредбите на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на обхвата на 

ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС, 

новата агенция следва да бъде отворена 

за участието на регулаторни органи на 

трети държави, компетентни в областта 

на електронните съобщения, които са 

сключили споразумения със Съюза за 

тази цел, по-конкретно държавите от 

ЕАСТ и от страни кандидатки. 

Or. it 
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Изменение236 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) С оглед на по-нататъшното 

разширяване на последователното 

прилагане на разпоредбите на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на обхвата на 

ОЕРЕС, новата агенция следва да бъде 

отворена за участието на регулаторни 

органи на трети държави, компетентни в 

областта на електронните съобщения, 

които са сключили споразумения със 

Съюза за тази цел, по-конкретно 

държавите от ЕИП/ЕАСТ и от страни 

кандидатки. 

(23) С оглед на по-нататъшното 

разширяване на последователното 

прилагане на разпоредбите на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на обхвата на 

ОЕРЕС, тя следва да бъде отворена за 

участието на регулаторни органи на 

трети държави, компетентни в областта 

на електронните съобщения, които са 

сключили споразумения със Съюза за 

тази цел, по-конкретно държавите от 

ЕИП/ЕАСТ и от държавите 

кандидатки. 

Or. en 

 

Изменение  237 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) На ОЕРЕС следва да е позволено 

да се ангажира в дейности за 

комуникация в сферата на неговата 

компетентност, които не са в ущърб на 

основните задачи на ОЕРЕС и които се 

извършват съгласно съответните 

планове за комуникация и 

разпространение, приети от 

управителния съвет. Съдържанието и 

изпълнението на комуникационната 

стратегия на ОЕРЕС следва да бъдат 

съгласувани, актуални и координирани 

(24) На ОЕРЕС, подкрепен от 

Службата на ОЕРЕС, следва да е 

позволено да се ангажира в дейности за 

комуникация в сферата на своята 

компетентност, които не са в ущърб на 

основните задачи на ОЕРЕС и на 

Службата на 

ОЕРЕС. Комуникационните дейности 

на Службата на ОЕРЕС се провеждат 

съгласно съответните планове за 

комуникация и разпространение на 

информация, приети от управителния 
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със стратегиите и дейностите на 

Комисията с оглед на общия имидж на 

Съюза. 

съвет. Съдържанието и изпълнението на 

комуникационната стратегия на 

Службата на ОЕРЕС следва да бъдат 

съгласувани, актуални и координирани 

със стратегиите и дейностите на 

Комисията с оглед на общия имидж на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  238 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) На ОЕРЕС следва да е позволено 

да се ангажира в дейности за 

комуникация в сферата на неговата 

компетентност, които не са в ущърб на 

основните задачи на ОЕРЕС и които се 

извършват съгласно съответните 

планове за комуникация и 

разпространение, приети от 

управителния съвет. Съдържанието и 

изпълнението на комуникационната 

стратегия на ОЕРЕС следва да бъдат 

съгласувани, актуални и координирани 

със стратегиите и дейностите на 

Комисията с оглед на общия имидж на 

Съюза. 

(24) На ОЕРЕС следва да е позволено 

да се ангажира в дейности за 

комуникация в сферата на неговата 

компетентност, които не са в ущърб на 

основните задачи на ОЕРЕС и които се 

извършват съгласно съответните 

планове за комуникация и 

разпространение, приети от 

управителния съвет. Съдържанието и 

изпълнението на комуникационната 

стратегия на ОЕРЕС следва да бъдат 

съгласувани, обективни, актуални и 

координирани със стратегиите и 

дейностите на Комисията с оглед на 

общия имидж на Съюза. 

Or. el 

Изменение  239 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(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 

споделя с Комисията и НРО 

необходимата информация на базата на 

принципа на лоялно сътрудничество. 

(25) За да изпълнява ефективно 

задачите си, ОЕРЕС следва да има 

правото да иска цялата необходима 

информация от Комисията, НРО и, 

когато това е необходимо, с оглед на 

изпълнението на неговите задачи, от 

други органи и предприятия. Исканията 

за информация следва да бъдат 

пропорционални и да не налагат 

прекомерно бреме върху адресатите. За 

тази цел ОЕРЕС следва да създаде 

обща информационно-

комуникационна система, с цел 

избягване на дублирането на 

исканията за информация и 

улесняване на комуникацията между 

всички засегнати органи. 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 споделя с 

Комисията и НРО необходимата 

информация на базата на принципа на 

лоялно сътрудничество. 

Or. en 

 

Изменение  240 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) ОЕРЕС се явява приемник на 

Службата на ОЕРЕС, създадена като 

орган на Общността с юридическа 

правосубектност с Регламент (ЕО) № 

1211/2009, по отношение на цялата 

собственост, всички споразумения, 

правни задължения, трудови договори, 

финансови ангажименти и задължения. 

(28) Службата на ОЕРЕС се явява 

приемник на Службата, създадена като 

орган на Общността с юридическа 

правосубектност с Регламент (ЕО) № 

1211/2009, по отношение на цялата 

собственост, всички споразумения, 

правни задължения, трудови договори, 

финансови ангажименти и задължения. 



 

PE602.937v01-00 58/160 AM\1122719BG.docx 

BG 

ОЕРЕС следва да поеме персонала на 

Службата на ОЕРЕС, чиито права и 

задължения няма да бъдат засегнати, 

Or. en 

 

Изменение  241 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) ОЕРЕС се явява приемник на 

Службата на ОЕРЕС, създадена като 

орган на Общността с юридическа 

правосубектност с Регламент (ЕО) № 

1211/2009, по отношение на цялата 

собственост, всички споразумения, 

правни задължения, трудови договори, 

финансови ангажименти и задължения. 

ОЕРЕС следва да поеме персонала на 

Службата на ОЕРЕС, чиито права и 

задължения следва да не бъдат 

засегнати, 

(28) Службата на ОЕРЕС, създадена 

като орган на Общността с юридическа 

правосубектност с Регламент (ЕО) № 

1211/2009, следва да си сътрудничи 

тясно с ОЕРЕС по отношение на цялата 

собственост, всички споразумения, 

правни задължения, трудови договори, 

финансови ангажименти и задължения. 

Or. it 

 

Изменение  242 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС). 

1. Създават се Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) и 

Службата на ОЕРЕС.    

Or. it 
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Изменение  243 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС). 

1. Създават се Орган на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) и 

Служба на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение   244 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

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, който определя 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). 

Or. en 
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Обосновка 

Целта на това допълнение е да се постигне законодателство, което да издържи 

проверката на времето 

 

Изменение  245 

Роландас Паксас 

 

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 

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. 

3. ОЕРЕС допринася за 

постигането на целите на 

националните регулаторни органи 

(„НРО“), както и на други 

компетентни органи, посочени в 

член 3 от Директива [...] (Кодекс за 

електронните съобщения).. По-

специално, ОЕРЕС си сътрудничи с 

НРО, за да гарантира последователен 

регулаторен подход за  прилагането 
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, 

инвестициите в 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, 

включително дългосрочните 

интереси на потребителите и 

предприятията 

Or. en 

 

Изменение  246 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 
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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 

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. 

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 хармонизирания 

вътрешен пазар. Той трябва също да 

насърчава недискриминационното 

третиране на трафика при 

предоставяне на услуги за достъп до 

интернет; достъпа до отворен 

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. 

Or. en 

Обосновка 

Съгласуване на текста с Регламент (ЕС) № 2015/2120 

 

Изменение  247 

Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Марите Схаке, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ОЕРЕС преследва същите цели 

като тези на националните 

регулаторни органи („НРО“), 

3. Като основна цел ОЕРЕС 

гарантира последователно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 
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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 

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. 

съобщения в обхвата, посочен в 

параграф 2, и спомага за развитието на 

вътрешния пазар, като по този начин 

допринася за постигането на целите, 

посочени в член 3 от Директива [...] 

(Кодекс за електронните съобщения), 

за насърчаване на 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. 

Or. en 

 

Изменение  248 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

участие в работата на ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС, което 

гарантира задължителното 

присъствие на техните 

представители на заседанията, 

организирани от ОЕРЕС. 

Or. en 
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Обосновка 

За технически орган е необходима независимост, за да се постигнат желаните 

резултати. Тази независимост не може да бъде само декларативна, а трябва също да 

бъде подкрепена от необходимите средства. 

 

Изменение249 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. ОЕРЕС изпълнява задачите си 

независимо, безпристрастно и 

прозрачно. 

Or. en 

 

Изменение250 

Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Марите Схаке, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с Комисията и НРО, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, по всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат, и да 

оказва съдействие и да консултира 
Европейския парламент и Съвета по 

тяхно искане; 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с Комисията и НРО, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, по всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат, и да 

предоставя становище или препоръка 

на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията, по тяхно искане или по 

собствена инициатива, по всякакви 

въпроси, свързани с целта, за която е 

създаден; 

Or. en 
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Изменение  251 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с Комисията и НРО, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, по всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат, и да 

оказва съдействие и да консултира 

Европейския парламент и Съвета по 

тяхно искане; 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с Комисията и НРО, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, по всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат, и да 

оказва съдействие и да консултира 

Европейския парламент и Съвета по 

тяхно искане; насърчава 

конкуренцията и инвестициите; 

защитава крайните потребители; 

Or. it 

 

Изменение  252 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с Комисията и НРО, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, по всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат, и да 

оказва съдействие и да консултира 

Европейския парламент и Съвета по 

тяхно искане; 

а) а) оказва съдействие, консултира 

и сътрудничи с Комисията, 

Европейския парламент и Съвета, 
както и НРО, по тяхно искане или по 

собствена инициатива, по всякакви 

технически въпроси в рамките на своя 

мандат; 

Or. en 

Обосновка 

Съзаконодателите се нуждаят от равно третиране и достъп до еднакъв експертен 

опит 
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Изменение  253 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с Комисията и НРО, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, по всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат, и да 

оказва съдействие и да консултира 

Европейския парламент и Съвета по 

тяхно искане; 

а) оказва съдействие, консултира и 

сътрудничи с НРО, по тяхно искане или 

по собствена инициатива, по всякакви 

технически въпроси в рамките на своя 

мандат, и да оказва съдействие и да 

консултира Комисията, Европейския 

парламент и Съвета по тяхно искане; 

Or. fr 

 

Изменение  254 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) aa) консултира Европейския 

парламент, Съвета и Комисията, по 

тяхно искане или по собствена 

инициатива, относно резултатите 

от своя анализ на регулаторното 

въздействие на всеки въпрос, свързан с 

динамиката на вътрешния пазар, 

който е в рамките на неговата 

компетентност; 

Or. en 

Обосновка 

Необходима, за да се гарантира, че взетите решения са основани на подходящи данни 

и анализ 
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Изменение  255 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) предоставя консултативна 

помощ на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията, по тяхно 

искане или по собствена инициатива, 

относно съответното регулаторно 

въздействие на всеки въпрос, свързан с 

динамиката на развитието на 

цифровите пазари; 

Or. en 

 

Изменение  256 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) издава препоръки и добри 

практики, адресирани към НРО, с цел 

да насърчи последователното 

прилагане на всякакви технически 

въпроси в рамките на своя мандат; 

Or. en 

 

Изменение  257 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 аб) подпомага и консултира, в това 

число посредством доклади, 

Европейския парламент и Съвета, 

след обосновано искане от тяхна 

страна или по собствена инициатива, 

по всякакви въпроси, свързани с 

електронните съобщения, които са в 

рамките на неговата 

компетентност; 

Or. en 

 

Изменение  258 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) подпомага Комисията, когато 

това е уместно, в качеството си на 

консултативен орган във връзка с 

подготовката и приемането на 

правни актове в областта на 

електронните съобщения; 

Or. en 

 

Изменение  259 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) издава решения: заличава се 

– относно определянето на 

транснационални пазари в 

съответствие с член 63 от 

Директивата; 
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– относно образец на резюме на 

договор в съответствие с член 95 от 

Директивата; 

 

Or. fr 

 

Изменение  260 

Роландас Паксас 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) издава решения: заличава се 

– относно определянето на 

транснационални пазари в 

съответствие с член 63 от 

Директивата; 

 

– относно образец на резюме на 

договор в съответствие с член 95 от 

Директивата; 

 

Or. en 

 

Изменение  261 

Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Марите Схаке, Павел Теличка 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – относно регулаторни въпроси, 

които може да създадат пречки за 

вътрешния пазар, или при различно 

прилагане на законодателната рамка, 

посочена в член 1, параграф 2, от 

страна на националните регулаторни 

органи или от други компетентни 

органи, само: 

 а) в случаите на трансгранични 

спорове когато компетентните 
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национални регулаторни органи не са 

постигнали споразумение в рамките 

на период от 3 месеца след датата на 

отнасяне на въпросния случай до 

последния от тези регулаторни 

органи; 

 б) въз основа на искане от 

компетентен национален 

регулаторен орган; 

 в) въз основа на жалба, подадена от 

предприятие, което предоставя 

електронни съобщителни мрежи или 

услуги, 

 като приема решение във възможно 

най-кратък срок и във всички случаи в 

срок не по-дълъг от четири месеца, 

освен при изключителни 

обстоятелства, от отнасянето на 

въпроса от мнозинство от две трети 

от членовете на съвета. Решението 

по параграф 1 е мотивирано и се 

адресира до засегнатите национални 

регулаторни органи, като има 

задължителна сила за тях. 

 Председателят на съвета уведомява 

без ненужно забавяне националните 

регулаторни органи за решението, 

посочено в параграф 1. Той уведомява 

и Комисията за него. Решението се 

публикува незабавно на уебсайта на 

ОЕРЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Трябва да бъде въведен механизъм за съгласуваност, подобен на въведения по Общия 

регламент относно защитата на данните, за да се гарантира еднакво тълкуване на 

правото на Съюза и да се осигури възможност за бързо реагиране на ОЕРЕС когато 

действията на националните регулаторни органи се различават и оказват 

отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар. 

 

Изменение  262 

Едуар Мартен 
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Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – относно консолидацията на 

вътрешния пазар за електронни 

съобщения в съответствие с член 32 

от Директивата и последователното 

прилагане на мерки в съответствие с 

член 33 от Директивата; 

Or. en 

Обосновка 

В настоящата система ОЕРЕС (по-точно Съветът на регулаторите) само дава 

становища, защото няма правосубектност и не е орган на Общността (Службата на 

ОЕРЕС е органът на Общността). Ако има планове да бъде разширен до пълноправна 

агенция, е логично да му бъдат предоставени правомощия за вземане на решения по 

ключови регулаторни въпроси като анализ на пазара, решения на предприемачи със 

значителна пазарна сила и мерки. Ако, напротив, няма намерения да му бъде 

предоставен такъв капацитет, е безпредметно да бъде превърнат в агенция. 

 

Изменение  263 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

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; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  264 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – – относно последователното 

прилагане на регулаторната рамка в 

областта на електронните 

комуникации; 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като хармонизацията е сред основните цели на текущите политики, тази част 

прави принос към вече постигнатото 

 

Изменение  265 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – – относно 

недискриминационното третиране на 

трафика при предоставяне на услуги 

за достъп до интернет съгласно 

Регламент (ЕС) № 2015/2120; 

Or. en 

Обосновка 

Съгласуване на текста с Регламент (ЕС) № 2015/2120 

 

Изменение  266 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) наблюдава и координира 

действията на НРО по прилагането на 

Регламент (ЕС) № 531/2012, по-

специално по отношение на 

предоставянето на регулирани роуминг 

услуги на дребно по национални цени в 

интерес на крайните потребители; 

а) наблюдава и координира 

действията на НРО по прилагането на 

Регламент (ЕС) № 531/2012, по-

специално по отношение на 

предоставянето на регулирани роуминг 

услуги на дребно по национални цени в 

интерес на крайните потребители, на 

развитието на цените на дребно и на 

едро за роуминг услуги, и на 

прозрачността и сравнимостта на 

тарифите, в съответствие с член 19 

от Регламент (ЕС) № 531/2012; 

Or. en 

Обосновка 

Правилното и последователно прилагане на Регламент № 531/2012 до голяма степен 

ще се основава на прозрачността и развитието на специфичните за роуминга разходи. 

Ето защо ОЕРЕС следва да гарантира, че разходите се оценяват по еднакъв начин в 

целия Съюз. 

 

Изменение  267 

Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Марите Схаке, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) наблюдава развитието на пазара, 

оценява нуждите от регулаторни 

нововъведения и координира 

действията между националните 

регулаторни органи, за да се осигури 

възможност за развитието на нови 

иновативни електронни 

съобщителни услуги (и да се 

гарантира сближаване, по-конкретно 

в областта на стандартизацията, 

номерацията и разпределението на 

радиочестотния спектър); 
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Or. en 

Обосновка 

Държавите членки вече възприемат различни подходи що се отнася например до 

разпределението на номерационните ресурси или радиочестотния спектър, за да 

осигурят възможност за „интернет на предметите“, поради което ОЕРЕС трябва 

активно да наблюдава новите развития на пазара и да координира действията 

 

Изменение  268 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – относно пазарните практики, 

които биха могли да доведат до 

отрицателен ефект върху 

недискриминационния достъп до 

интернет, открития достъп до 

интернет, правата на 

потребителите, както и относно 

практиките на злоупотреби; 

Or. en 

Обосновка 

Съгласуване на текста с Регламент (ЕС) № 2015/2120  

 

Изменение  269 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– относно развитието на цените на 

дребно и на едро за роуминг услуги и 

относно прозрачността и сравнимостта 

– относно развитието на цените на 

дребно и на едро за роуминг услуги и 

относно прозрачността и сравнимостта 
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на тарифите, в съответствие с член 19 от 

Регламент (ЕС) № 531/2012; 

на тарифите, в съответствие с член 19 от 

Регламент (ЕС) № 531/2012, и при 

необходимост отправя препоръки до 

Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  270 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) предоставя рамка, в която 

националните регулаторни органи 

могат да си сътрудничат, и 

насърчава сътрудничеството между 

националните регулаторни органи в 

областите, които все още не са 

хармонизирани на равнището на 

Съюза. ОЕРЕС обръща надлежно 

внимание на резултатите от това 

сътрудничество при изготвянето на 

своите становища, препоръки и 

решения. Когато ОЕРЕС счита, че се 

изискват обвързващи правила за това 

сътрудничество, той отправя 

необходимите препоръки до 

Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  271 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) tenir un registre: заличава се 
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- предприятията, осигуряващи 

електронни съобщителни мрежи или 

услуги, в съответствие с член 12 от 

Директивата. – ОЕРЕС също така 

издава стандартизирани декларации 

относно нотификации от 

предприятия, в съответствие с член 

14 от директивата; 

 

- номера с екстратериториално 

ползване в съответствие с член 87 от 

Директивата; 

 

Or. fr 

 

Изменение  272 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) стартира инициатива за 

иновации в областта на данните, с 

цел модернизиране, координиране и 

стандартизиране на събирането на 

данни от националните регулаторни 

органи. Без да се засягат правата 

върху интелектуалната собственост 

и необходимото ниво на 

поверителност, тези данни се 

предоставят на разположение на 

обществеността в отворен, 

машинночетим формат за 

многократна употреба на уебсайта на 

ОЕРЕС и на Европейския портал за 

данни; 

Or. en 

Обосновка 

Много национални регулаторни органи участват в различни инициативи за 

картографиране и събиране на данни, с цел предоставяне на информация на 

обществеността относно качеството на услугите, разгръщането на широколентови 
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услуги, разпределението на радиочестотния спектър, поради което е необходимо тези 

инициативи да бъдат координирани и информацията да бъде предоставяна на 

разположение в отворен формат за данни. 

 

Изменение  273 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г б) (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) сътрудничи на организациите 

за сътрудничество в областта на 

защитата на потребителите и на 

съответните национални 

компетентни органи по въпроси, 

свързани с предоставянето на 

електронни комуникационни услуги, 

които може да засегнат интересите 

на потребителите в няколко държави 

членки; 

Or. en 

 

Изменение  274 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) оценява прилагането и 

развитието на премахването на 

таксите за роуминг в Съюза, в 

частност чрез наблюдение на 

колебания в тарифите на 

вътрешните пазари след 15 юни 2017 

г., в съответствие с Регламент (ЕС) 

2017/... [за изменение на Регламент 

(ЕС) № 531/2012 по отношение на 



 

AM\1122719BG.docx 77/160 PE602.937v01-00 

 BG 

правилата за пазарите на роуминг на 

едро] и Регламент (ЕС) № 2015/2120; 

Or. en 

 

Изменение  275 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Задачите на ОЕРЕС се 

публикуват на уебсайта и се 

обновяват съобразно новите задачи. 

Or. en 

 

Изменение  276 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Без да се засяга спазването на 

съответното право на Съюза, НРО 

трябва да се съобразяват с всяко 

решение и да вземат в максимална 

степен предвид всяко становище, 

насока, препоръка и добра практика, 

приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на 

последователно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в член 1, 

параграф 2. 

3. Без да се засяга спазването на 

съответното право на Съюза, НРО 

трябва да се съобразяват с решенията, 

насоките, препоръките и най-добрите 

практики, приети от ОЕРЕС с цел 

осигуряване на правилното 

последователно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в член 1, 

параграф 2.  

 

Or. fr 

 

Изменение  277 
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Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Без да се засяга спазването на 

съответното право на Съюза, НРО 

трябва да се съобразяват с всяко 

решение и да вземат в максимална 

степен предвид всяко становище, 

насока, препоръка и добра практика, 

приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на 

последователно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в член 1, 

параграф 2. 

3. Без да се засяга спазването на 

съответното право на Съюза, НРО 

трябва да вземат предвид всяко 

становище, насока, препоръка и добра 

практика, приети от ОЕРЕС с цел 

осигуряване на последователно 

прилагане на регулаторната рамка за 

електронни съобщения в обхвата, 

посочен в член 1, параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение  278 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Без да се засяга спазването на 

съответното право на Съюза, НРО 

трябва да се съобразяват с всяко 

решение и да вземат в максимална 

степен предвид всяко становище, 

насока, препоръка и добра практика, 

приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на 

последователно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в член 1, 

параграф 2. 

3. Без да се засяга спазването на 

съответното право на Съюза, НРО и 

Комисията вземат в максимална степен 

предвид всяко становище, насока, 

препоръка и добра практика, приети от 

ОЕРЕС с цел осигуряване на 

последователно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в обхвата, посочен в член 1, 

параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение  279 



 

AM\1122719BG.docx 79/160 PE602.937v01-00 

 BG 

Патриция Тоя 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. ОЕРЕС изпълнява задачите си 

независимо, безпристрастно, 

прозрачно и своевременно. ОЕРЕС 

гарантира, че на обществеността и 

на заинтересованите страни се 

предоставя целесъобразна, обективна, 

достоверна и леснодостъпна 

информация, по-специално по 

отношение на резултатите от 

неговата дейност. 

Or. en 

 

Изменение  280 

Патриция Тоя 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. ОЕРЕС насърчава 

сътрудничеството между НРО, 

както и между НРО и Комисията. 

Or. en 

 

Изменение  281 

Роландас Паксас 

 

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 

4. Доколкото е необходимо, за да 

постигне посочените в настоящия 

регламент цели и да изпълнява своите 
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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. 

задачи, ОЕРЕС може, когато е 

целесъобразно, да се консултира със 

съответните НРО и заинтересовани 

страни и да си сътрудничи с 

компетентните органи, агенции, служби 

и консултативни групи на Съюза, с 

компетентните органи на трети държави 

и/или с международни организации. 

Or. en 

 

Изменение  282 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 и да изпълнява своите 

задачи, ОЕРЕС може да си сътрудничи с 

компетентните органи, агенции, служби 

и консултативни групи на Съюза, с 

компетентните органи на държавите 

членки, с трети държави и/или с 

национални или международни 

организации, в съответствие с член 26. 

Or. en 

Обосновка 

Елиминиране на ограниченията пред сътрудничеството с ОЕРЕС 

 

Изменение  283 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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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 и да изпълнява своите 

задачи, ОЕРЕС 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. 

Or. en 

 

Изменение  284 

Роландас Паксас 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. ОЕРЕС може, когато е 

целесъобразно, да се консултира със 

заинтересованите страни и да им 

дава възможност да представят 

коментарите си в рамките на 

разумен срок. Без да се засягат 

разпоредбите на член 28, ОЕРЕС 

прави обществено достъпни 

резултатите от подобни 

консултации. Подобни консултации 

се провеждат възможно най-рано в 

процеса на вземане на решения. 

Or. en 

 

Изменение  285 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 4a. ОЕРЕС извършва задачите си 

независимо и безпристрастно, без 

излишно забавяне и като осигурява 

прозрачен процес на вземане на 

решенията. ОЕРЕС гарантира, че на 

обществеността и на всички 

заинтересовани страни се предоставя 

обективна, достоверна и лесно 

достъпна информация по отношение 

на всички етапи от работния процес 

на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение  286 

Мишел Раймон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. ОЕРЕС може да организира 

публични консултации с всички 

заинтересовани страни и им дава 

възможност да представят 

коментарите си в рамките на 

разумен срок. ОЕРЕС прави 

обществено достъпни резултатите 

от подобни консултации. 

Or. en 

Обосновка 

Прозрачността и подходящите консултации са предпоставки за добрата работа на 

ОЕРЕС 

 

Изменение  287 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Преди да приеме решения, 

доклади или друг вид публични 

документи, ОЕРЕС се консултира със 

заинтересованите страни и им дава 

възможност да представят 

коментарите си в рамките на 

разумен срок, за определянето на 

който се взема предвид сложността 

на въпроса и който не е по-кратък от 

30 дни. Без да се засягат разпоредбите 

на член 28, ОЕРЕС публикува 

резултатите от процедурата на 

консултация. 

Or. en 

 

Изменение  288 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. Без да се засягат разпоредбите 

на член 21 и следващите, ОЕРЕС 

прилага експертния опит, наличен в 

НРО, и изпълнява своите задачи 

съвместно с НРО и Комисията. 

ОЕРЕС насърчава сътрудничеството 

между НРО, както и между НРО и 

Комисията. 

Or. en 

 

Изменение  289 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 а  

 Организация на ОЕРЕС 

 ОЕРЕС се състои от: 

 а) Съвет на регулаторите 

 б) Мрежа за контакт 

 в) Експертни работни групи 

(„Работни групи“). 

Or. en 

 

Изменение  290 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 а  

 Организация на ОЕРЕС 

 ОЕРЕС се състои от: 

 а) Съвет на регулаторите; 

 б) Мрежа за контакт; 

 в) работни групи. 

Or. en 

 

Изменение  291 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 б  

 Състав на Съвета на регулаторите 
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 1. Съветът на регулаторите се 

състои от един член за всяка държава 

членка. Това лице е ръководителят 

или друг представител на високо 

равнище на НРО, установен в 

държавата членка, чиято 

първостепенна отговорност е 

надзорът върху ежедневната дейност 

на пазарите за електронни 

съобщителни мрежи и услуги. 

 В държавите членки с повече от един 

НРО в съответствие с Директива [...] 

(Кодекс за електронните съобщения), 

тези НРО се споразумяват за общ 

представител, като се осигурява 

необходимата координация между 

тях. 

 2. Съветът на регулаторите действа 

независимо при изпълнението на 

възложените му с настоящия 

регламент задачи. 

 Членовете на Съвета на 

регулаторите нито търсят, нито 

приемат указания от страна на 

което и да е правителство, от 

Комисията или от което и да друго 

обществено или частно образувание. 

 3. НРО определят по един заместник-

член на високо равнище за всяка 

държава членка. 

 4. Комисията присъства на 

заседанията на Съвета на 

регулаторите в качеството на 

наблюдател и е представлявана на 

съответното високо равнище. 

 5. Съветът на регулаторите може да 

кани на своите заседания като 

наблюдател всяко отделно лице, 

чието мнение може да представлява 

интерес. 

Or. en 
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Обосновка 

(вж. формулировката на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1211/2009.) 

 

Изменение 292 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 б  

 Задачи на Службата на ОЕРЕС 

 Службата на ОЕРЕС има по-

специално следните задачи: 

 а) да предоставя професионална и 

административна помощ на ОЕРЕС; 

 б) да събира информация от НРО и 

обменя и предава информация във 

връзка с ролята и задачите на 

ОЕРЕС, установени в член 2; 

 в) да разпространява най-добрите 

регулаторни практики сред НРО в 

съответствие с член 2, параграф 1; 

 г) да съдейства при подготовката на 

работата и да предоставя друга 

подкрепа с цел гарантиране на 

безпрепятственото функциониране 

на Съвета на регулаторите, 

Мрежата за контакт и работните 

групи; 

 д) да участва в техническите 

дейности на работните групи по 

решение на техните съпредседатели; 

 е) да подпомага подготовката и да 

предлага и друга подкрепа с цел 

гарантиране на безпрепятственото 

функциониране на Управителния 

съвет; 
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 ж) да подпомага ОЕРЕС при 

провеждането на обществени 

консултации. 

Or. en 

 

Изменение  293 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 в   

 Заседания и правила за гласуване на 

Съвета на регулаторите 

 1. Заседанията на Съвета на 

регулаторите се свикват от неговия 

председател и се провеждат не по-

малко от четири пъти годишно в 

рамките на обикновена сесия. По 

инициатива на председателя, по 

искане на Комисията или по искане 

на поне една трета от членовете на 

Съвета се свикват също извънредни 

заседания. Дневният ред за 

заседанията се изготвя от 

председателя и се оповестява 

публично. 

 2. Когато е необходимо да се запази 

независимостта на ОЕРЕС или за 

избягване на всякакъв конфликт на 

интереси, председателят може да 

реши, че някои въпроси следва да 

бъдат обсъждани в отсъствието на 

наблюдатели. 

 3. Съветът на регулаторите приема 

решения чрез мнозинство от две 

трети от всички свои членове, освен 

ако не е предвидено друго в настоящия 

регламент или в друг правен акт на 

Съюза. Всеки член или заместник-

член има право на един глас. 
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Решенията на Съвета на 

регулаторите се оповестяват 

публично, като по искане на даден 

НРО съдържат и изразените от него 

резерви. 

 4. Съветът на регулаторите приема и 

прави обществено достъпен 

процедурния правилник на ОЕРЕС. В 

процедурния правилник са изложени 

подробно разпоредбите, уреждащи 

гласуването, включително условията, 

при които даден член може да 

действа от името на друг член, 

правилата, уреждащи кворума и 

крайните срокове за уведомленията 

относно заседания. Освен това 

процедурният правилник гарантира, 

че на членовете на Съвета на 

регулаторите се предоставя пълна 

информация за дневния ред и 

проектопредложенията преди всяко 

заседание, за да имат възможност да 

предложат изменения, преди да се 

пристъпи към гласуване. 

Процедурният правилник може, наред 

с другото, да предвижда процедура за 

гласуване в спешни случаи и други 

практически правила за работа на 

Съвета на регулаторите. 

Or. en 

Обосновка 

(Вж. член 4, параграф 6, член 4, параграф 9 и член 4, параграф 10 от Регламент (ЕО) 

№ 1211/2009. 

 

 

Изменение   294 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 г (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 Член 2 г  

 Задачи на Съвета на регулаторите 

 1. Съветът на регулаторите 

изпълнява задачите на ОЕРЕС, 

установени в член 2, и взема всички 

решения, свързани с организирането 

на дейността на ОЕРЕС. 

 2. Съветът на регулаторите може да 

приема решения с единодушие от 

името на ОЕРЕС дали да се 

предприемат други конкретни задачи, 

посочени в член 2, параграф 2а. 

 3. Съветът на регулаторите приема, 

от името на ОЕРЕС, специалните 

разпоредби относно правото на 

достъп до документите, държани от 

ОЕРЕС, в съответствие с член 27. 

 4. Съветът на регулаторите дава 

насоки на Службата на ОЕРЕС във 

връзка с неговата професионална и 

административна помощ по 

отношение на ОЕРЕС. 

 5. След консултации със 

заинтересованите страни, в 

съответствие с член 2, параграф 4а, 

Съветът на регулаторите приема 

годишната работна програма на 

ОЕРЕС преди края на всяка година, 

която предшества годината, за която 

се отнася работната програма. 

Съветът на регулаторите предава 

годишната работна програма на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията всяка година, веднага след 

като тя бъде приета. 

 6. Съветът на регулаторите приема 

годишния доклад относно 

дейностите на ОЕРЕС и го 

предоставя на Европейския 

парламент, Съвета, Комисията, 

Европейския икономически и социален 

комитет до 15 юни всяка година. 

 7. Европейският парламент може да 

покани председателя или заместник-
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председател на Съвета на 

регулаторите, като изцяло зачита 

независимостта му, да направи 

изложение пред неговата 

компетентна комисия по въпроси, 

отнасящи се до дейностите на 

ОЕРЕС и да отговорят на въпроси, 

зададени от членовете на 

Европейския парламент. 

Or. en 

Обосновка 

(Вж. формулировките на член 5, параграфи 1, 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 

1211/2009.) 

 

Изменение   295 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 д (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 д  

 Мрежа за контакт 

 1. Мрежата за контакт се състои от 

представители на НРО от 

държавите членки и представители 

на Комисията, службата на ОЕРЕC и 

регулаторните органи на трети 

държави. 

 2. Мрежата за контакт съдейства на 

Съвета на регулаторите при 

изпълнението на неговите задачи, 

особено чрез предприемане на 

необходимите действия за 

подготовка за заседанията на Съвета 

на регулаторите, като например 

обработката на документите, 

изготвени от работните групи. 

 3. Съветът на регулаторите приема 

процедурен правилник за определяне 
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на практическите правила за работа 

на Мрежата за контакт. 

Or. en 

 

Изменение   296 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 e (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 е  

 Функциониране на работните групи 

 1. Когато това е оправдано и по-

специално за изпълнението на 

годишната работна програма на 

ОЕРЕС, Съветът на регулаторите 

може да сформира необходимите 

работни групи. 

 2. Членовете на работните групи се 

посочват от НРО. Представителите 

на Комисията, Службата на ОЕРЕC 

и регулаторните органи на трети 

държави, също участват в работата 

на работните групи. 

 В зависимост от конкретния случай, 

Съветът на регулаторите може при 

необходимост да кани отделни 

експерти, признати като 

компетентни в съответната област, 

които да участват в работните 

групи. 

 3. Когато е необходимо да се запази 

независимостта на ОЕРЕС или за 

избягване на всякакъв конфликт на 

интереси, съпредседателите могат да 

решат, че някои въпроси следва да 

бъдат обсъждани в отсъствието на 

експертите на Комисията, 

регулаторните органи от трети 

държави и други поканени органи. 
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 4. Съветът на регулаторите 

назначава двама съпредседатели от 

различни НРО във всяка работна 

група, освен ако поради извънредни и 

временни обстоятелства се налага 

друго. 

 5. Съветът на регулаторите приема 

процедурен правилник за определяне 

на практически правила за работа на 

работните групи. 

Or. en 

Обосновка 

(вж. изменението относно член 10 – Работни групи.) 

 

Изменение   297 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 2 ж (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2ж  

 ЗАДАЧИ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС 

 Службата на ОЕРЕС има по-

специално следните задачи: 

 а) да предоставя професионална и 

административна помощ на ОЕРЕС; 

 б) да събира информация от НРО и 

обменя и предава информация във 

връзка с ролята и задачите на 

ОЕРЕС, установени в член 2; 

 в) на основата на тази информация, 

да изготвя редовни проектодоклади 

относно специфични аспекти на 

Европейския телекомуникационен 

пазар, като роуминг и сравнителни 

доклади, които да бъдат предавани на 

ОЕРЕC; 
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 г) да разпространява най-добрите 

регулаторни практики сред НРО в 

съответствие с член 2, параграф 1, 

буква аг); 

 д) да съдейства при подготовката на 

работата и да предоставя друга 

подкрепа с цел гарантиране на 

безпрепятственото функциониране 

на Съвета на регулаторите, 

Мрежата за контакт и работните 

групи. 

 е) да участва в техническите 

дейности на работните групи по 

решение на техните съпредседатели; 

 ж) да подпомага подготовката и да 

предлага и друга подкрепа с цел 

гарантиране на безпрепятственото 

функциониране на Управителния 

съвет; 

 з) да подпомага ОЕРЕС при 

провеждането на обществени 

консултации. 

Or. en 

Обосновка 

(вж. формулировката на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1211/2009.) 

 

Изменение   298 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

- изпълнителен директор, който 

изпълнява отговорностите, 

установени в член 9; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение   299 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– изпълнителен директор, който 

изпълнява отговорностите, установени в 

член 9; 

– генерален секретар, който 

изпълнява отговорностите, установени в 

член 9; 

Or. fr 

 

Изменение   300 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– изпълнителен директор, който 

изпълнява отговорностите, установени в 

член 9; 

– директор, който изпълнява 

отговорностите, установени в член 9; 

Or. it 

 

Изменение   301 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– работни групи; – експертни работни групи; 

Or. en 

 

Изменение   302 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – тире 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– апелативен съвет. заличава се 

Or. fr 

 

Изменение   303 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 
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 представител от всяка държава 

членка, като всички имат право на глас. 

Всеки НРО отговаря за номинирането 

на съответния си представител измежду 

ръководителя или членовете на 

колективния си орган. 

Представителите на Комисията ще 

вземат участие в обсъжданията, с 

право на глас по административни 

въпроси и без правото да гласуват по 

регулаторни въпроси, както е 

посочено в член 2. 

Or. en 

Обосновка 

Гарантирането на независимостта на ОЕРЕС предполага, че той нито търси, нито 

приема указания от което и да било правителство или друга изпълнителна власт. 

Управителният съвет на ОЕРЕC следва да бъде съставен само от представители на 

независими органи, докато Комисията ще има право да участва в дейностите и 

заседанията на съвета с право на глас, ограничено до административни въпроси. 

 

Изменение   304 

Едуар Мартен 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 
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 представител от всяка държава 

членка и от един представител на 

Комисията, без право на глас. Всеки 

НРО отговаря за номинирането на 

съответния си представител измежду 

ръководителя или членовете на 

колективния си орган. Комисията се 

представлява на съответното ниво. 

Or. en 

 

Изменение   305 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 
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 представител от всяка държава 

членка, като всички имат право на глас. 

Всеки НРО отговаря за номинирането 

на съответния си представител измежду 

ръководителя или членовете на 

колективния си орган. 

Or. fr 

 

Изменение   306 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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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 представител от всяка държава 

членка и от един представител 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. 

Or. en 

 

Изменение   307 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 
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 представител от всяка държава 

членка и от един представител 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. 

Or. en 

 

Изменение   308 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. НРО на страните от 

Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) и на страните 

кандидатки за присъединяване към 

Европейския съюз са със статус на 

наблюдатели и се представляват на 
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подходящо равнище. ОЕРЕС може да 

кани други експерти и наблюдатели 

да присъстват на неговите заседания. 

Or. en 

 

Изменение   309 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Членовете на Управителния 

съвет ще действат с обективни 

основания, в интерес на Съюза и към 

намаляване на разпокъсаността на 

пазара, с цел създаване на единен 

пазар за телекомуникации. 

Or. en 

 

Изменение   310 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Списъкът на членовете на 

Управителния съвет, заедно с 

техните декларации за интереси, се 

оповестява публично. 

Or. en 

 

Изменение   311 

Констанце Крел 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Управителният съвет: 1. Управителният съвет ще бъде 

отговорен за изпълнение на задачите 

на ОЕРЕC, както са посочени в Член 

2, и ще прави това като взема всички 

необходими решения и като 

предоставя указания на 

изпълнителния директор. В тази си 

дейност той също ще разчита на 

работата, извършена от работните 

групи. Управителният съвет: 

Or. en 

 

Изменение   312 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) дава общата насоченост на 

дейностите на ОЕРЕС и приема всяка 

година единния програмен документ на 

ОЕРЕС с мнозинство от две трети от 

членовете, имащи право на глас, като 

взема предвид становището на 

Комисията и в съответствие с член 15; 

а) дава общата насоченост на 

дейностите на ОЕРЕС и приема всяка 

година единния програмен документ на 

ОЕРЕС чрез единодушно одобрение от 

членовете, имащи право на глас, като 

взема предвид становището на 

Комисията и в съответствие с член 15; 

Or. fr 

 

Изменение   313 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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б) приема годишния бюджет на 

ОЕРЕС с мнозинство от две трети от 

членовете си, имащи право на глас, и 

осъществява други функции във връзка 

с бюджета на ОЕРЕС в съответствие с 

глава III; 

б) приема годишния бюджет на 

ОЕРЕС чрез единодушно одобрение от 

членовете си, имащи право на глас, и 

осъществява други функции във връзка 

с бюджета на ОЕРЕС в съответствие с 

глава III; 

Or. fr 

 

Изменение   314 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) приема и извършва оценка на 

консолидирания годишен доклад за 

дейността на ОЕРЕС и до 1 юли всяка 

година изпраща доклада и оценката на 

Европейския парламент, Съвета, 

Комисията и Сметната палата. 

Консолидираният годишен доклад за 

дейността се оповестява публично; 

в) приема и извършва оценка на 

консолидирания годишен доклад за 

дейността на ОЕРЕС и до 1 юли всяка 

година изпраща доклада и оценката на 

Европейския парламент, Съвета, 

Комисията и Сметната палата. 

Годишният доклад относно 

дейностите на ОЕРЕС се представя 

на Парламента и на Съвета от 

изпълнителния директор по време на 

открито заседание. Консолидираният 
годишен доклад за дейността се 

оповестява публично; 

Or. en 

 

Изменение   315 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква м 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(м) назначава изпълнителния 

директор и при необходимост 

заличава се 



 

AM\1122719BG.docx 101/160 PE602.937v01-00 

 BG 

удължава срока на мандата му или го 

отстранява от длъжност в 

съответствие с член 22; 

Or. en 

 

Изменение   316 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква м 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(м) назначава изпълнителния 

директор и при необходимост 

удължава срока на мандата му или го 

отстранява от длъжност в съответствие 

с член 22; 

(м) назначава генералния секретар 

и при необходимост удължава срока на 

мандата му или го отстранява от 

длъжност в съответствие с член 22; 

Or. fr 

 

Изменение   317 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) в съответствие с условията на 

Правилника за длъжностните лица и 

Условията за работа на другите 

служители назначава счетоводител, 

който се ползва с пълна независимост 

при изпълнението на своите 

задължения. ОЕРЕС може да назначи 

счетоводителя на Комисията за 

счетоводител на ОЕРЕС; 

н) в съответствие с условията на 

Правилника за длъжностните лица и 

Условията за работа на другите 

служители назначава счетоводител, 

който се ползва с пълна независимост 

при изпълнението на своите 

задължения. Службата на ОЕРЕС 

може да посочи същият счетоводител, 

както и друг орган на Съюза. 

Службата на ОЕРЕС може също да 

се уговорят с Комисията, така че 
счетоводителят на Комисията да 

действа и като счетоводител на 
Службата на ОЕРЕС; 
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Or. en 

 

Изменение   318 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква о 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(o) назначава членовете на 

апелативния съвет (апелативните 

съвети); 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение   319 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато изключителни 

обстоятелства налагат това, 

управителният съвет може с 

решение временно да оттегли 

правомощията на орган по 

назначаването, делегирани на 

изпълнителния директор, както и 

правомощията, които последният е 

делегирал на други лица, и да ги 

упражнява пряко или да ги делегира на 

някой от членовете си или на друг 

служител, различен от 

изпълнителния директор. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  320 

Евжен Тошеновски 
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Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Мандатът на председателя и 

заместник-председателя е със срок 

четири години, с изключение на 

първия мандат на заместник-

председателя, избран след влизането в 

сила на настоящия регламент, който 

е със срок две години. Този мандат 

може да бъде подновен еднократно. 

3. Мандатът на председателя и на 

заместник-председателя е една година. 

Or. en 

 

Изменение   321 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Мандатът на председателя и 

заместник-председателя е със срок 

четири години, с изключение на първия 

мандат на заместник-председателя, 

избран след влизането в сила на 

настоящия регламент, който е със срок 

две години. Този мандат може да бъде 

подновен еднократно. 

3. Мандатът на председателя и 

заместник-председателя е със срок една 

година, с изключение на първия мандат 

на заместник-председателя, избран след 

влизането в сила на настоящия 

регламент, който е със срок шест 

месеца. Мандатът им може да не бъде 

подновен веднага. 

Or. en 

 

Изменение   322 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Без да се засягат 

правомощията на управителния 
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съвет, председателят и заместник-

председателят са независими при 

изпълнението на своите задължения 

и не търсят, нито приемат 

инструкции от никоя институция, 

правителство, НРО, лице или друг 

орган. 

Or. en 

 

Изменение   323 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Председателят ще докладва на 

ЕП за представянето на ОЕРЕС, 

когато бъде поканен да направи това. 

Or. en 

 

Изменение   324 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Изпълнителният директор на 

ОЕРЕС участва в разискванията без 

право на глас. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  325 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 
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Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Изпълнителният директор на 

ОЕРЕС участва в разискванията без 

право на глас. 

2. Генералният секретар на 

ОЕРЕС участва в разискванията без 

право на глас. 

Or. fr 

 

Изменение   326 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат член 5, параграф 

1, букви а) и б) и член 22, параграф 8, 

управителният съвет взема решенията 

си с мнозинство от членовете си с право 

на глас. 

1. Без да се засягат член 5, параграф 

1, букви а) и б) и член 22, параграф 8, 

управителният съвет взема решенията 

си с мнозинство от две трети от 

членовете си с право на глас. 

Or. fr 

 

Изменение   327 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор не 

участва в гласуването. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение   328 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 



 

PE602.937v01-00 106/160 AM\1122719BG.docx 

BG 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор не 

участва в гласуването. 

4. Генералният секретар не 

участва в гласуването. 

Or. fr 

 

Изменение   329 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор не 

участва в гласуването. 

4. Директорът не участва в 

гласуването. 

Or. it 

 

Изменение   330 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Павел 

Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 8 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а  

 Независимост 

 1. Членове на Управителния съвет, 

когато извършват задачите, които са 

им поставени, действат независимо и 

обективно в интерес на Съюза като 

цяло, без да се ръководят от 

националния или личния си интерес. 

 2. Без да се засяга ролята на 

Комисията или националните 

регулаторни органи, членовете на 
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Управителния съвет нито търсят, 

нито приемат указания от 

институции или органи на Съюза, от 

правителство на държава-членка или 

от друг публичен или частен орган. 

Членове на Съвета, по-специално, 

извършват задачите, които са им 

поставени, напълно независимо от 

нежелано политическо влияние и от 

търговска намеса, която би засегнала 

тяхната лична независимост. 

Or. en 

 

Изменение   331 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Глава 2 – раздел 2 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

изпълнителен директор Административна служба 

Or. en 

 

Изменение   332 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Глава 2 – раздел 2 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

изпълнителен директор генерален секретар 

Or. fr 

 

Изменение   333 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 
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Глава 2 – раздел 2 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР 

 (Това изменение заменя термина 

„изпълнителен директор“ с 

„директор“ в целия текст). 

Or. it 

 

Изменение   334 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отговорности на изпълнителния 

директор 

Отговорности на генералния секретар 

Or. fr 

 

Изменение   335 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отговорности на изпълнителния 

директор 

Задачи на Административната 

служба 

Or. en 

 

Изменение   336 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор 

отговаря за управлението на ОЕРЕС. 

Изпълнителният директор се 

отчита пред управителния съвет. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение   337 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор 

отговаря за управлението на ОЕРЕС. 

Изпълнителният директор се отчита 

пред управителния съвет. 

1. Изпълнителният директор 

отговаря за управлението на 

агенцията и подпомага подготовката 

на работата на Управителния съвет. 

Изпълнителният директор се отчита 

пред управителния съвет. 

Or. en 

 

Изменение   338 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор 

отговаря за управлението на ОЕРЕС. 

Изпълнителният директор се отчита 

пред управителния съвет. 

1. Генералният секретар се 

грижи за административното 

управление на ОЕРЕС. Генералният 

секретар се отчита пред управителния 

съвет. 

Or. fr 
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Изменение   339 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Административната комисия 

ще предприеме mutatis mutandis 

последващи действия от Службата 

ОЕРЕС. Под ръководството на 

Управителния съвет, 

административната комисия 

предоставя професионална и 

административна помощ на ОЕРЕС, 

както е постановено в параграф 5 от 

настоящия член. 

Or. en 

 

Изменение   340 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат правомощията 

на Комисията и управителния съвет, 

изпълнителният директор е 

независим при изпълнението на своите 

задължения и не търси, нито приема 

инструкции от никое правителство, 

институция, лице или друг орган. 

2. Без да се засягат правомощията 

на Комисията и управителния съвет, 

административната служба и по-

специално нейният ръководител е 

независим при изпълнението на своите 

задължения и не търси, нито приема 

инструкции от никое правителство, 

институция, лице или друг орган. 

Or. en 

 

Изменение   341 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 



 

AM\1122719BG.docx 111/160 PE602.937v01-00 

 BG 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат правомощията 

на Комисията и управителния съвет, 

изпълнителният директор е независим 

при изпълнението на своите задължения 

и не търси, нито приема инструкции 

от никое правителство, институция, 

лице или друг орган. 

2. Без да се засягат правомощията 

на Комисията и управителния съвет, 

изпълнителният директор е независим 

при изпълнението на своите задължения 

и не приема инструкции от никоя 

институция, правителство, НРО, лице 

или друг орган. 

Or. en 

 

Изменение   342 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат правомощията 

на Комисията и управителния съвет, 

изпълнителният директор е 

независим при изпълнението на своите 

задължения и не търси, нито приема 

инструкции от никое правителство, 

институция, лице или друг орган. 

2. Без да се засягат правомощията 

на Управителния съвет, генералният 

секретар е независим при изпълнението 

на своите задължения и не търси, нито 

приема инструкции от никое 

правителство, институция, лице или 

друг орган. 

Or. fr 

 

Изменение   343 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнителният директор 

докладва на Европейския парламент 

относно изпълнението на своите 

заличава се 
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задължения, когато бъде поканен да 

направи това. 

Or. en 

 

Изменение   344 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнителният директор 

докладва на Европейския парламент 

относно изпълнението на своите 

задължения, когато бъде поканен да 

направи това.Съветът може да 

покани изпълнителния директор да 

докладва за изпълнението на своите 

задължения. 

3. Изпълнителният директор 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета относно представянето на 

ОЕРЕС, когато бъде поканен да 

направи това. 

Or. en 

 

Изменение   345 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнителният директор 

докладва на Европейския парламент 

относно изпълнението на своите 

задължения, когато бъде поканен да 

направи това. Съветът може да покани 

изпълнителния директор да докладва 

за изпълнението на своите задължения. 

3. Генералният секретар докладва 

на Европейския парламент относно 

изпълнението на своите задължения, 

когато бъде поканен да направи това. 

Съветът може да покани генералният 

секретар да докладва относно 

изпълнението на своите задължения. 

Or. fr 
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Изменение   346 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор е 

законният представител на ОЕРЕС. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение   347 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор е 

законният представител на ОЕРЕС. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение   348 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор е 

законният представител на ОЕРЕС. 

4. Генералният секретар е 

законният представител на ОЕРЕС. 

Or. fr 

 

Изменение   349 

Евжен Тошеновски 
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Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изпълнителният директор е 

законният представител на ОЕРЕС. 

4. Директорът е юридическият 

представител на Службата на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение   350 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Изпълнителният директор 

отговаря за изпълнението на задачите на 

ОЕРЕС. По-конкретно, изпълнителният 

директор отговаря за: 

5. Изпълнителният директор 

отговаря за изпълнението на задачите на 

ОЕРЕС, като следва насоките, 

предоставени от управителния 

съвет. По-конкретно, изпълнителният 

директор отговаря за: 

Or. en 

 

Изменение   351 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Изпълнителният директор 

отговаря за изпълнението на задачите на 

ОЕРЕС. По-конкретно, 

изпълнителният директор отговаря 

за: 

5. Административната служба 

отговаря за административната 

подготовка и изпълнението на задачите 

на ОЕРЕС. По-специално, тя отговаря 

за: 

Or. en 
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Изменение   352 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Изпълнителният директор 

отговаря за изпълнението на задачите на 

ОЕРЕС. По-конкретно, 

изпълнителният директор отговаря 

за: 

5. Генералният секретар отговаря 

за изпълнението на задачите на ОЕРЕС. 

По-конкретно, генералният секретар 

отговаря за: 

Or. fr 

 

Изменение   353 

Жан-Люк Шафаузер, Лоренцо Фонтана, Анджело Чока, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изготвянето на единния 

програмен документ и предаването му 

на управителния съвет; 

в) изготвянето, в координация с 

НРО, на единния програмен документ и 

предаването му на управителния съвет; 

Or. fr 

 

Изменение   354 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) изготвянето на план за действие 

въз основа на заключенията от 

вътрешните или външните одитни 

доклади и оценки, както и въз основа на 

разследвания на OLAF, а също и за 

представянето на доклади за напредъка 

е) изготвянето на план за действие 

въз основа на заключенията от 

вътрешните или външните одитни 

доклади и оценки, както и въз основа на 

разследвания на OLAF, а също и за 
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— два пъти годишно пред Комисията 

и редовно пред управителния съвет; 

представянето на доклади за напредъка 

редовно пред управителния съвет; 

Or. fr 

 

Изменение   355 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) изготвянето на план за действие 

въз основа на заключенията от 

вътрешните или външните одитни 

доклади и оценки, както и въз основа на 

разследвания на OLAF, а също и за 

представянето на доклади за напредъка 

два пъти годишно пред Комисията и 

редовно пред управителния съвет; 

е) изготвянето на план за действие 

въз основа на заключенията от 

вътрешните или външните одитни 

доклади и оценки, както и въз основа на 

разследвания на OLAF, а също и за 

представянето на доклади за напредъка 

веднъж годишно пред Комисията и 

редовно пред управителния съвет; 

Or. en 

 

Изменение   356 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) защитата на финансовите 

интереси на Съюза чрез прилагането 
на превантивни мерки срещу измамите, 

корупцията и всякакви други незаконни 

дейности, чрез осъществяването на 

ефективни проверки и чрез 

възстановяване на неоснователно 

платени суми при установени 

нередности и, когато е уместно, чрез 

налагане на ефективни, 

пропорционални и възпиращи 

ж) прилагане на превантивни мерки 

срещу измамите, корупцията и всякакви 

други незаконни дейности, чрез 

осъществяването на ефективни 

проверки, и чрез възстановяване на 

неоснователно платени суми при 

установени нередности; 
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административни мерки, 

включително финансови санкции; 

Or. fr 

 

Изменение   357 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Изпълнителният директор 

решава също дали е необходимо за 

целите на ефективното и ефикасно 

изпълнение на задачите на ОЕРЕС да 

се разположи един или повече 

служители в една или повече държави 

членки. За решението за установяване 

на представителство е необходимо 

предварителното съгласие на 

Комисията, управителния съвет и 

съответната държава членка. Това 

решение уточнява обхвата на 

дейностите на посоченото 

представителство, които ще бъдат 

извършвани така, че да се избягват 

ненужни разходи и дублиране на 

административни функции на 

ОЕРЕС. 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение   358 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Изпълнителният директор 

решава също дали е необходимо за 

заличава се 
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целите на ефективното и ефикасно 

изпълнение на задачите на ОЕРЕС да 

се разположи един или повече 

служители в една или повече държави 

членки. За решението за установяване 

на представителство е необходимо 

предварителното съгласие на 

Комисията, управителния съвет и 

съответната държава членка. Това 

решение уточнява обхвата на 

дейностите на посоченото 

представителство, които ще бъдат 

извършвани така, че да се избягват 

ненужни разходи и дублиране на 

административни функции на 

ОЕРЕС. 

Or. it 

 

Изменение   359 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Изпълнителният директор 

решава също дали е необходимо за 

целите на ефективното и ефикасно 

изпълнение на задачите на ОЕРЕС да се 

разположи един или повече служители в 

една или повече държави членки. За 

решението за установяване на 

представителство е необходимо 

предварителното съгласие на 

Комисията, управителния съвет и 

съответната държава членка. Това 

решение уточнява обхвата на 

дейностите на посоченото 

представителство, които ще бъдат 

извършвани така, че да се избягват 

ненужни разходи и дублиране на 

административни функции на ОЕРЕС. 

6. Директорът решава също дали е 

необходимо за целите на ефективното и 

ефикасно изпълнение на задачите на 

Службата на ОЕРЕС установяването 

на един или повече служители в една 

или повече държави членки. За 

решението за установяване на 

представителство е необходимо 

предварителното съгласие на 

управителния съвет и съответната 

държава членка. Това решение уточнява 

обхвата на дейностите на посоченото 

представителство, които ще бъдат 

извършвани така, че да се избягват 

ненужни разходи и дублиране на 

административни функции на ОЕРЕС. 

Всяко такова решение изисква 

предварително включване на 

влиянието на такова решение по 
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отношение на разпределянето на 

персонала и бюджета в многогодишен 

план. 

Or. en 

 

Изменение   360 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Изпълнителният директор 

решава също дали е необходимо за 

целите на ефективното и ефикасно 

изпълнение на задачите на ОЕРЕС да се 

разположи един или повече 

служители в една или повече държави 

членки. За решението за установяване 

на представителство е необходимо 

предварителното съгласие на 

Комисията, управителния съвет и 

съответната държава членка. Това 

решение уточнява обхвата на 

дейностите на посоченото 

представителство, които ще бъдат 

извършвани така, че да се избягват 

ненужни разходи и дублиране на 

административни функции на ОЕРЕС. 

6. Административната служба 

решава дали да предложи да се 

разположи един или повече 

служители в една или повече държави 

членки, за целите на ефективното и 

ефикасно изпълнение на задачите на 

ОЕРЕС. За решението за установяване 

на представителство е необходимо 

предварителното съгласие на 

Комисията, управителния съвет и 

съответната държава членка. Това 

решение уточнява обхвата на 

дейностите на посоченото 

представителство, които ще бъдат 

извършвани така, че да се избягват 

ненужни разходи и дублиране на 

административни функции на ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение   361 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Глава 2 – раздел 3 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

работни групи експертни работни групи 
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Or. en 

 

Изменение   362 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато това е оправдано и по-

специално за изпълнението на работната 

програма на ОЕРЕС, управителния 

съвет може да създаде необходимите 

работни групи. 

1. Когато това е оправдано и по-

специално за изпълнението на работната 

програма на ОЕРЕС, управителния 

съвет може да създаде необходимите 

експертни работни групи. 

Or. en 

 

Изменение   363 

Едуар Мартен 

 

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 експертните работни 

групи, в които могат да участват 

експерти от НРО, Комисията, 

служители на ОЕРЕС и НРО на трети 

страни, участващи в работата на 

ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение   364 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 
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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, в които 

могат да участват експерти от НРО, 

служители на ОЕРЕС и НРО на трети 

страни, участващи в работата на 

ОЕРЕС. 

Or. fr 

 

Изменение   365 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

в третото тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

от списъците с квалифицирани 

експерти, предоставяни от НРО, 

Комисията и изпълнителния 

директор. 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

в третото тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

от списъците с квалифицирани 

експерти, предоставяни от НРО. 

Or. fr 

 

Изменение   366 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

в третото тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

от списъците с квалифицирани 

експерти, предоставяни от НРО, 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

в третото тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

от списъците с квалифицирани 
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Комисията и изпълнителния 

директор. 

експерти, предоставяни от НРО и 

Комисията. 

Or. en 

 

Изменение   367 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

във второто тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

изключително от списъците с 

квалифицирани експерти, предоставяни 

от НРО и изпълнителния директор. 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

във второто тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

от списъците с квалифицирани 

експерти, предоставяни от НРО. 

Or. fr 

 

Изменение   368 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

във второто тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

изключително от списъците с 

квалифицирани експерти, предоставяни 

от НРО и изпълнителния директор. 

В случаите на работни групи, създадени 

с цел да изпълняват задачите, посочени 

във второто тире на член 2, параграф 1, 

буква г), техните членове се назначават 

от списъците с квалифицирани 

експерти, предоставяни от НРО. 

Or. en 

 

Изменение   369 
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Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Работните групи се координират 

и ръководят от служител на ОЕРЕС, 

който се определя в съответствие с 

вътрешния процедурен правилник. 

3. Работните групи се координират 

и ръководят от служител на НРО, 

който се определя в съответствие с 

вътрешния процедурен правилник. 

Or. fr 

 

Изменение   370 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. ОЕРЕС осигурява подкрепа на 

работните групи. 

5. ОЕРЕС осигурява 

административна и свързана със 

съдържанието подкрепа на работните 

групи. 

Or. en 

 

Изменение   371 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11  заличава се 

Създаване и състав на апелативния 

съвет 

 

1. ОЕРЕС създава един апелативен 

съвет. 
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2. Апелативният съвет се състои от 

председател и двама други членове. 

Всеки член на управителния съвет 

има заместник. Заместникът 

представлява въпросния член в негово 

отсъствие. 

 

3. Управителният съвет назначава 

председателя, другите членове и 

техните заместници измежду 

посочените в списъка на 

квалифицираните кандидати, приет 

от Комисията. 

 

4. Когато апелативният съвет счете, 

че характерът на жалбата го 

изисква, той може да поиска от 

управителния съвет да назначи двама 

допълнителни членове и техни 

заместници измежду изброените в 

списъка, посочен в параграф 3. 

 

5. По предложение на ОЕРЕС 

Комисията установява процедурния 

правилник на апелативния съвет, след 

като се е консултирала с 

управителния съвет и в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 36, параграф 2. 

 

Or. fr 

 

Изменение   372 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Управителният съвет назначава 

председателя, другите членове и 

техните заместници измежду 

посочените в списъка на 

квалифицираните кандидати, приет от 

Комисията. 

3. Управителният съвет назначава 

председателя, другите членове и 

техните заместници измежду 

посочените в списъка на 

квалифицираните кандидати, 

предложен от Председателя на 

Управителния съвет. 
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Or. en 

 

Изменение   373 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. По предложение на ОЕРЕС 

Комисията установява процедурния 

правилник на апелативния съвет, след 

като се е консултирала с 

управителния съвет и в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 36, параграф 2. 

5. Управителният съвет 

установява процедурния правилник на 

апелативния съвет. 

Or. en 

 

Изменение   374 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 12  заличава се 

Членове на апелативния съвет  

1. Мандатът на членовете на 

апелативния съвет и техните 

заместници е четири години. Този 

мандат може да бъде удължаван от 

управителния съвет с допълнителни 

периоди от по четири години по 

предложение на Комисията. 

 

2. Членовете на апелативния съвет са 

независими и не трябва да 

изпълняват никакви други 

задължения в рамките на ОЕРЕС. 

При изготвянето на решенията си те 

не търсят и не приемат инструкции 
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от никое правителство или друг 

орган. 

3. Членовете на апелативния съвет 

не се отстраняват от длъжност, 

нито от списъка на 

квалифицираните кандидати по 

време на мандата им, освен ако има 

сериозно основание за такова 

отстраняване и по предложение на 

Комисията управителният съвет 

вземе решение за такова действие. 

 

Or. fr 

 

Изменение   375 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13  заличава се 

Изключване и отвод  

1. Членовете на апелативния съвет 

не вземат участие в никакви 

производства по обжалване, ако имат 

какъвто и да е личен интерес в 

производството, ако преди това са 

участвали като представители на 

една от страните в производството 

или ако са участвали във вземането 

на обжалваното решение. 

 

2. Ако по една от изброените в 

параграф 1 причини или по каквато и 

да е друга причина член на 

апелативния съвет счита, че не 

следва да вземе участие в някое 

производство по обжалване, той 

информира съответно апелативния 

съвет. 

 

3. Всяка страна в производство по 

обжалване може да поиска отвод на 

член на Апелативния съвет на всяко 
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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 процесуални 

действия. Гражданството на 

членовете не може да бъде основание 

за възражение. 

4. Апелативният съвет решава какво 

действие да бъде предприето в 

случаите, посочени в параграфи 2 и 3, 

без участието на съответния член. За 

да се вземе това решение, въпросният 

член се замества в апелативния съвет 

от неговия заместник. 

 

Or. fr 

 
 

Изменение  376 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 14  заличава се 

Решения, които подлежат на 

обжалване 

 

1.  

Пред апелативния съвет може да 

бъде внесена жалба срещу решенията 

на ОЕРЕС по член 2, параграф 1, буква 

б). 

 

Всяко физическо или юридическо лице, 

включително НРО, може да обжалва 

решение съгласно този параграф, на 

което то е адресат, или решение, 

което, макар и под формата на 
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решение, адресирано към друго лице, 

го засяга пряко и лично. 

2. Жалба, внесена по реда на параграф 

1, няма задържащо действие. 

Апелативният съвет, обаче, може да 

спре прилагането на решението, 

срещу което е подадена жалбата. 

 

Or. fr 

 

Изменение  377 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Глава 3 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА 

БЮДЖЕТА 

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА 

БЮДЖЕТА НА СЛУЖБАТА НА 

ОЕРЕС 

Or. en 

 

Изменение  378 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка година изпълнителният 

директор изготвя проект на програмен 

документ, който съдържа годишно и 

многогодишно програмиране („единен 

програмен документ“) в съответствие 

с член 32 от Делегиран регламент 

(ЕС) № 1271/2013 на Комисията и 

като взема предвид насоките на 

Комисията38. 

Всяка година генералният секретар 

изготвя проект на програмен документ, 

който съдържа годишно и 

многогодишно програмиране („единен 

програмен документ“). 

_________________  
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38 Съобщение на Комисията относно 

насоките за програмен документ за 

децентрализираните агенции и 

образеца на консолидирания годишен 

доклад за дейността за 

децентрализираните агенции 

(C(2014)9641). 

 

Or. fr 

 

Изменение  379 

Жан-Люк Шафаузер, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Впоследствие управителният съвет 

приема единния програмен документ, 

като взема предвид становището на 

Комисията. Управителният съвет 

изпраща посочения документ, както и 

всяка по-късна негова актуализирана 

версия, на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията. 

Впоследствие управителният съвет 

приема единния програмен документ. 

Управителният съвет изпраща 

посочения документ, както и всяка по-

късна негова актуализирана версия, на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията. 

Or. fr 

 

Изменение  380 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Годишната работна програма 

включва подробни цели и очаквани 

резултати, включително показатели за 

изпълнението. В нея се описват също 

така действията, които ще бъдат 

финансирани, и се посочват 

финансовите и човешките ресурси, 

2. Годишната работна програма 

включва подробни цели и очаквани 

резултати, включително показатели за 

изпълнението. В нея се описват също 

така действията, които ще бъдат 

финансирани, и се посочват 

финансовите и човешките ресурси, 
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определени за всяко действие, в 

съответствие с принципите за 

бюджетиране и управление по дейности. 

Годишната работна програма е 

съгласувана с многогодишната работна 

програма, посочена в параграф 4. В 

годишната работна програма се 

посочват ясно добавените, променените 

или отменените задачи в сравнение с 

предходната финансова година. 

определени за всяко действие, в 

съответствие с принципите за 

бюджетиране и управление по дейности. 

Годишната работна програма е 

съгласувана с годишната работна 

програма на ОЕРЕС, както е посочено 

в член 2д, параграф 5 и с 

многогодишната работна програма, 

посочена в параграф 4. В годишната 

работна програма се посочват ясно 

добавените, променените или 

отменените задачи в сравнение с 

предходната финансова година. Всички 

допълнителни задачи се оценяват въз 

основа на наличните ресурси. 

Or. en 

 

Изменение 381 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка година изпълнителният 

директор изготвя предварителен 

проект на разчета на приходите и 

разходите на ОЕРЕС за следващата 

финансова година, включващ щатното 

разписание, и го изпраща на 

управителния съвет. 

1. Всяка година директорът 

изготвя проект на разчета на приходите 

и разходите на Службата на ОЕРЕС за 

следващата финансова година, 

включващ щатното разписание, и го 

изпраща на управителния съвет. 

Or. en 

 

Изменение 382 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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2. Въз основа на този 

предварителен проект 

управителният съвет приема проект 

на разчет на приходите и разходите 

на ОЕРЕС за следващата финансова 

година. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение 383 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Проектът на разчет на приходите 

и разходите на ОЕРЕС се изпраща от 

изпълнителния директор на 

Комисията всяка година до 31 януари. 

Информацията в проекта на разчет на 

приходите и разходите на ОЕРЕС и в 

проекта на единен програмен документ, 

посочен в член 15, параграф 1, трябва да 

е съгласувана. 

3. Проектът на разчет на приходите 

и разходите на ОЕРЕС се изпраща от 

генералния секретар до Съвета и до 

държавите членки всяка година до 31 

януари. Информацията в проекта на 

разчет на приходите и разходите на 

ОЕРЕС и в проекта на единен 

програмен документ, посочен в член 15, 

параграф 1, трябва да е съгласувана. 

Or. fr 

 

Изменение 384 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията изпраща проекта на 

разчета на бюджетния орган заедно с 

проекта за общ бюджет на Съюза. 

4. Съветът изпраща проекта на 

разчета на бюджетния орган заедно с 

проекта за общ бюджет на Съюза. 

Or. fr 
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Изменение 385 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор 

осигурява изпълнението на бюджета на 

ОЕРЕС. 

1. Генералният секретар 

осигурява изпълнението на бюджета на 

ОЕРЕС. 

Or. fr 

 

Изменение 386 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяка година изпълнителният 

директор изпраща на бюджетния орган 

цялата информация, свързана с 

резултатите от процедурите по оценка. 

2. Всяка година генералният 

секретар изпраща на бюджетния орган 

цялата информация, свързана с 

резултатите от процедурите по оценка. 

Or. fr 

 

Изменение 387 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. След като получи забележките на 

Сметната палата по междинния 

счетоводен отчет на ОЕРЕС, 

счетоводителят на ОЕРЕС изготвя на 

своя отговорност окончателния 

счетоводен отчет на ОЕРЕС. 

Изпълнителният директор изпраща 

3. След като получи забележките на 

Сметната палата по междинния 

счетоводен отчет на ОЕРЕС, 

счетоводителят на ОЕРЕС изготвя на 

своя отговорност окончателния 

счетоводен отчет на ОЕРЕС. 

Генералният секретар изпраща 
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окончателния счетоводен отчет на 

управителния съвет за становище. 

окончателния счетоводен отчет на 

управителния съвет за становище. 

Or. fr 

 

Изменение 388 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. До 1 юли след приключване на 

финансовата година изпълнителният 

директор изпраща на Европейския 

парламент, Съвета, Комисията и 

Сметната палата окончателния 

счетоводен отчет заедно със 

становището на управителния съвет. 

5. До 1 юли след приключване на 

финансовата година генералният 

секретар изпраща на Европейския 

парламент, Съвета, Комисията и 

Сметната палата окончателния 

счетоводен отчет заедно със 

становището на управителния съвет. 

Or. fr 

 

Изменение 389 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Изпълнителният директор 

изпраща на Сметната палата отговор на 

нейните забележки до 30 септември. 

Изпълнителният директор изпраща 

този отговор и на управителния съвет. 

7. Генералният секретар изпраща 

на Сметната палата отговор на нейните 

забележки до 30 септември. 

Генералният секретар изпраща този 

отговор и на управителния съвет. 

Or. fr 

 

Изменение 390 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 
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Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Изпълнителният директор 

представя на Европейския парламент, 

по негово искане, всяка информация, 

необходима за безпроблемното 

прилагане на процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

съответната финансова година, в 

съответствие с член 165, параграф 3 от 

Финансовия регламент 39. 

8. Генералният секретар 

представя на Европейския парламент, 

по негово искане, всяка информация, 

необходима за безпроблемното 

прилагане на процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

съответната финансова година, в 

съответствие с член 165, параграф 3 от 

Финансовия регламент 39. 

_________________ _________________ 

39 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 година относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.). 

39 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 година относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.). 

Or. fr 

 

Изменение 391 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе, Анджело Чока, Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приложимите за ОЕРЕС финансови 

правила се приемат от управителния 

съвет след консултация с Комисията. 

Те не могат да се отклоняват от 

Регламент (ЕС) № 1271/2013, освен 

ако специфичните изисквания за 

функционирането на ОЕРЕС го 

налагат и ако Комисията е дала 

предварителното си съгласие. 

Приложимите за ОЕРЕС финансови 

правила се приемат от управителния 

съвет. 

Or. fr 
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Изменение 392 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 22  заличава се 

Назначаване на изпълнителен 

директор 

 

1. Изпълнителният директор се 

назначава като срочно нает 

служител на ОЕРЕС съгласно член 2, 

буква а) от Условията за работа на 

другите служители. 

 

2.  

Изпълнителният директор се 

назначава от управителния съвет от 

списък с кандидати, предложени от 

Комисията, след провеждане на 

открита и прозрачна процедура за 

подбор. 

 

При сключването на договора с 

изпълнителния директор ОЕРЕС се 

представлява от председателя на 

управителния съвет. 

 

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. 

 

3. Мандатът на изпълнителния 

директор е със срок пет години. Преди 

изтичането на този срок Комисията 

прави оценка, при която взема 

предвид оценката на резултатите от 

работата на изпълнителния 

директор и бъдещите задачи и 

предизвикателства пред ОЕРЕС. 
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4. По предложение на Комисията, в 

което се взема предвид оценката, 

посочена в параграф 3, 

управителният съвет може 

еднократно да удължи мандата на 

изпълнителния директор за не повече 

от пет години. 

 

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 

членове. 

 

6. Изпълнителен директор, чийто 

мандат е бил удължен, не може да 

участва в друга процедура за подбор за 

същата длъжност след края на общия 

период. 

 

7. Изпълнителният директор може 

да бъде отстранен от длъжност 

единствено с решение на 

управителния съвет по предложение 

на Комисията. 

 

8. Управителният съвет взема 

решения относно назначаването, 

удължаването на мандата и 

освобождаването от длъжност на 

изпълнителния директор с 

мнозинство от две трети от своите 

членове с право глас. 

 

Or. en 

 

Изменение 393 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор се 

назначава като срочно нает служител на 

ОЕРЕС съгласно член 2, буква а) от 

Условията за работа на другите 

служители. 

1. Генералният секретар се 

назначава като срочно нает служител на 

ОЕРЕС съгласно член 2, буква а) от 

Условията за работа на другите 

служители. 

Or. fr 

 

Изменение 394 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изпълнителният директор се 

назначава от управителния съвет от 

списък с кандидати, предложени от 

Комисията, след провеждане на 

открита и прозрачна процедура за 

подбор. 

Генералният секретар се назначава от 

управителния съвет от списък с 

кандидати, предложени с единодушно 

решение от Съвета. 

Or. fr 

 

Изменение 395 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изпълнителният директор се назначава 

от управителния съвет от списък с 

кандидати, предложени от Комисията, 

след провеждане на открита и 

прозрачна процедура за подбор. 

Изпълнителният директор се назначава 

от управителния съвет от списък с 

кандидати, предложени от 

председателя, след открита и 

прозрачна процедура за подбор. 

Or. en 
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Изменение 396 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При сключването на договора с 

изпълнителния директор ОЕРЕС се 

представлява от председателя на 

управителния съвет. 

При сключването на договора с 

генералния секретар ОЕРЕС се 

представлява от председателя на 

управителния съвет. 

Or. fr 

 

Изменение 397 

Констанце Крел 

 

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 назначаването избраният от 

управителния съвет кандидат прави 

изявление пред компетентната комисия 

на Европейския парламент и отговаря 

на въпроси, поставени от нейните 

членове 

Or. en 

 

Изменение 398 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Мандатът на изпълнителния 

директор е със срок пет години. Преди 

изтичането на този срок Комисията 

прави оценка, при която взема предвид 

3. Мандатът на генералния 

секретар е със срок пет години. Преди 

изтичането на този срок управителния 

съвет внася оценка на резултатите от 
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оценката на резултатите от работата на 

изпълнителния директор и бъдещите 

задачи и предизвикателства пред 

ОЕРЕС. 

работата на генералния секретар. Тази 

оценката се изпраща на Съвета и на 

Европейския парламент. 

Or. fr 

 

Изменение 399 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Мандатът на изпълнителния 

директор е със срок пет години. Преди 

изтичането на този срок Комисията 

прави оценка, при която взема предвид 

оценката на резултатите от работата на 

изпълнителния директор и бъдещите 

задачи и предизвикателства пред 

ОЕРЕС. 

3. Мандатът на изпълнителния 

директор е със срок пет години. Преди 

изтичането на този срок председателят 

прави оценка, при която взема предвид 

оценката на резултатите от работата на 

изпълнителния директор и бъдещите 

задачи и предизвикателства пред 

ОЕРЕС. 

Or. en 

 

Изменение 400 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Управителният съвет, като 

действа по предложение на 

Комисията и като взема предвид 

оценката, посочена в параграф 3, може 

еднократно да продължи мандата на 

изпълнителния директор за не повече 

от пет години. 

4. Управителният съвет, след 

провеждането на консултация с 

Европейския парламент и Съвета и 

като взема предвид оценката, посочена в 

параграф 3, може еднократно да 

продължи мандата на генералния 

секретар за не повече от пет години. 

Or. fr 
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Изменение 401 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Управителният съвет, като 

действа по предложение на Комисията 

и като взема предвид оценката, 

посочена в параграф 3, може еднократно 

да продължи мандата на изпълнителния 

директор за не повече от пет години. 

4. Управителният съвет, като 

действа по предложение на 

председателя и като взема предвид 

оценката, посочена в параграф 3, може 

еднократно да продължи мандата на 

изпълнителния директор за не повече от 

пет години. 

Or. en 

 

Изменение 402 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

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 членове. 

5. Европейският парламент и 

Съветът разполагат със срок от два 

месеца от датата на получаването на 

оценката, посочена в параграф 3, в 

който да дадат своето становище. 

Становището се счита за 

положително по подразбиране. 

Генералният секретар може да бъде 

поканен в рамките на този период да 

направи изявление пред компетентната 

комисия на Европейския парламент и да 

отговори на въпроси, поставени от 

нейните членове. 

Or. fr 
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Изменение 403 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Изпълнителен директор, чийто 

мандат е бил удължен, не може да 

участва в друга процедура за подбор за 

същата длъжност в края на целия 

период. 

6. Генерален секретар, чийто 

мандат е бил удължен, не може да 

участва в друга процедура за подбор за 

същата длъжност в края на целия 

период. 

Or. fr 

 

Изменение 404 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

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. Генералният секретар може да 

бъде отстранен от длъжност единствено 

с решение на управителния съвет по 

предложение на Съвета или на 

Европейския парламент. 

Or. fr 

 

Изменение 405 

Констанце Крел 

 

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 длъжност 

единствено с решение на управителния 

съвет. 
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Or. en 

 

Изменение 406 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Управителният съвет взема 

решения относно назначаването, 

удължаването на мандата и 

освобождаването от длъжност на 

изпълнителния директор с 

мнозинство от две трети от своите 

членове с право глас. 

8. Управителният съвет взема 

решения относно назначаването, 

удължаването на мандата и 

освобождаването от длъжност на 

генералния секретар с единодушно 

одобрение от своите членове с право 

глас. 

Or. fr 

 

Изменение 407 

Барбара Капел, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ОЕРЕС е орган на Съюза. Той 

има юридическа правосубектност. 

заличава се 

Or. it 

Изменение 408 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ОЕРЕС е орган на Съюза. Той 

има юридическа правосубектност. 
1. Службата на ОЕРЕС е официален 

орган на Съюза. Тя има юридическа 

правосубектност. 
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Or. en 

 

Изменение 409 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Той се представлява от неговия 

изпълнителен директор. 

deleted 

Or. en 

 

Изменение 410 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Той се представлява от неговия 

изпълнителен директор. 

3. ОЕРЕС се представлява законно 

от неговия изпълнителен директор. 

Or. en 

 

Изменение 411 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Той се представлява от неговия 

изпълнителен директор. 

3. ОЕРЕС се представлява от 

неговия генерален секретар. 

Or. fr 
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Изменение 412 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За тази цел, с предварителното 

одобрение на Комисията, ОЕРЕС може 

да установява работни договорености. 

Тези договорености не създават правни 

задължения за Съюза и неговите 

държави членки. 

За тази цел ОЕРЕС може да установява 

работни договорености. Тези 

договорености не създават правни 

задължения за Съюза и неговите 

държави членки. 

Or. fr 

 

Изменение 413 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОЕРЕС е отворен за участие на 

регулаторни органи на трети държави, 

компетентни в областта на електронните 

съобщения, които са сключили 

съответни споразумения със Съюза. 

ОЕРЕС и службата на ОЕРЕС са 

отговорни за участие на регулаторни 

органи на трети държави, компетентни в 

областта на електронните съобщения, 

които са сключили съответни 

споразумения със Съюза. 

Or. en 

 

Изменение 414 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съгласно съответните разпоредби от 

тези споразумения, в частност се 

разработват разпоредби, 

Съгласно съответните разпоредби от 

тези споразумения, в частност се 

разработват разпоредби, 
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конкретизиращи характера, мащаба и 

начина, по който тези регулаторни 

органи на съответните трети държави 

ще участват в работата на ОЕРЕС, 

включително разпоредби, свързани с 

участието в инициативите, предприети 

от ОЕРЕС, финансовите вноски и 

персонала. По отношение на въпросите, 

свързани с персонала, при всички 

случаи посочените договорености са в 

съответствие с Правилника за 

длъжностните лица. 

конкретизиращи характера, мащаба и 

начина, по който тези регулаторни 

органи на съответните трети държави 

ще участват в работата на ОЕРЕС и  

Службата на ОЕРЕС, включително 

представителство на третите 

държави в съвета на регулаторите, 

управителния съвет и други 

организационни структури на ОЕРЕС 

и Службата на ОЕРЕС, както и 

разпоредби, свързани с участието в 

инициативите, предприети от 

Службата на ОЕРЕС, финансовите 

вноски и персонала. По отношение на 

въпросите, свързани с персонала, при 

всички случаи посочените 

договорености са в съответствие с 

Правилника за длъжностните лица. 

Or. en 

 

Изменение 415 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 27 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 27 a  

 Прозрачност и комуникация 

 1. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС 

изпълняват своите дейности при 

високо ниво на прозрачност. ОЕРЕС и 

Службата на ОЕРЕС гарантират, че 

на обществеността и на всички 

заинтересовани лица се предоставя 

обективна, надеждна и лесно 

достъпна информация, по-специално 

по отношение на техните задачи и 

резултатите от тяхната дейност. 

 2. ОЕРЕС, с подкрепата на Службата 

на ОЕРЕС, може да участва в 

дейности по комуникация по своя 

собствена инициатива и в своята 
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област на компетентност. 

Отпускането на средства в рамките 

на бюджета на Службата на ОЕРЕС 

за дейности по комуникация не 

трябва да бъде в ущърб на 

ефективното изпълнение на задачите 

на ОЕРЕС, посочени в член 2. 

 Тези дейности се провеждат съгласно 

съответните планове за комуникация 

и разпространение на информация, 

приети от управителния съвет. 

Or. en 

Обосновка 

(вж. изменението, отнасящо се до член 27, параграф 3.) Предложената от 

Комисията формулировка е леко променена.) 

 

Изменение 416 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Членовете на управителния 

съвет, изпълнителният директор, 

членовете на апелативния съвет, 

командированите национални експерти, 

другите служители, които не са наети от 

ОЕРЕС, и експертите, които участват в 

работните групи, съблюдават 

изискванията за поверителност по член 

339 от Договора дори след прекратяване 

на техните функции. 

2. Членовете на управителния 

съвет, генералният секретар, 

командированите национални експерти, 

другите служители, които не са наети от 

Службата на ОЕРЕС, и експертите, 

които участват в работните групи, 

съблюдават изискванията за 

поверителност по член 339 от Договора 

дори след прекратяване на техните 

функции. 

Or. fr 

 

Изменение 417 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Предложение за регламент 
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Член 30 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато информацията не е налична или 

не бъде предоставена от НРО 

своевременно или в случаите, когато 

пряко искане от ОЕРЕС би се оказало 

по-ефективно и по-малко 

обременително, ОЕРЕС може да 

отправи надлежно обосновано и 

мотивирано искане до други органи или 

директно на съответните 

предприятия, осигуряващи 

електронни съобщителни мрежи, 

услуги и свързаните с тях 

съоръжения. 

Когато информацията не е налична или 

не бъде предоставена от НРО 

своевременно или в случаите, когато 

пряко искане от ОЕРЕС би се оказало 

по-ефективно и по-малко 

обременително, ОЕРЕС може да 

отправи надлежно обосновано и 

мотивирано искане до други органи, с 

предварителното съгласие на НРО на 

въпросната държава. 

Or. fr 

 

Изменение 418 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОЕРЕС уведомява съответните НРО 

за искания в съответствие с 

настоящия параграф. 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение 419 

Кая Калас, Марите Схаке, Мортен Хелвег Петерсен, Павел Теличка 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 4 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. ОЕРЕС създава и управлява 

информационно-комуникационна 
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система с най-малко следните 

функции за обслужване на едно гише: 

 а) единна входна точка, чрез която 

предприятията, които трябва да 

притежават генерално 

разрешително, подават своето 

заявление; 

 б) обща платформа за обмен на 

информация, която осигурява на 

ОЕРЕС, Комисията и националните 

регулаторни органи необходимата 

информация за общото прилагане на 

законодателството на Съюза; 

 в) система за ранно предупреждение, 

която е в състояние да установи на 

ранен етап необходимостта от 

координация между решенията, 

които трябва да бъдат взети от 

националните регулаторни органи. 

 Управителният съвет приема 

техническите и функционалните 

спецификации, както и план за 

създаването на тази система. Тя се 

разработва, без да се засягат правата 

върху интелектуалната собственост 

и необходимото ниво на 

поверителност. 

 Тази информационно-комуникационна 

система започва да функционира най-

късно една година след влизането в 

сила на настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение 420 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 

Член 30 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 30 a  
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 Механизми за сътрудничество 

 1. НРО прилагат в тясно 

сътрудничество трансграничните 

елементи на директивата и на 

Регламент № 2015/2120. 

 2. НРО споделят своевременно 

информацията, свързана с 

прилагането на трансграничните 

елементи на Директивата и на 

правилата, определени в членове 3 – 5 

от Регламент № 2015/2120. 

 3. За тази цел всеки НРО, който 

възнамерява да представи официална 

позиция, свързана с горепосочените 

области, следва своевременно да 

информира ОЕРЕС, преди да 

представи въпросната позицията. 

Той предоставя на ОЕРЕС резюме на 

делото и, доколкото е възможно на 

дадения етап, посочва възможните 

регулаторни възможности. 

 4. Въз основа на това ОЕРЕС 

гарантира, че НРО, действащи според 

същия вид практика, изпълняват в 

тясно сътрудничество задачите си. 

Службата на ОЕРЕС предоставя 

необходимото съдействие с цел 

улесняване на сътрудничеството. 

 5. НРО могат да обменят помежду си 

и с Комисията информация, 

необходима за оценката на случай, по 

който те работят, и който попада в 

обхвата, посочен в параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение 421 

Евжен Тошеновски 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Членовете на управителния съвет, 

изпълнителният директор, 

командированите национални експерти 

и другите служители, които не са наети 

от ОЕРЕС, представят декларация за 

своята ангажираност и за липсата или 

наличието на преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Членовете на управителния съвет, 

техните заместници и наблюдатели, 

съветът на регулаторите, 

директорът, командированите 

национални експерти и другите 

служители, които не са наети от 

Службата на ОЕРЕС, представят 

годишна декларация за своята 

ангажираност и за липсата или 

наличието на преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Or. en 

 

Изменение 422 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членовете на управителния съвет, 

изпълнителният директор, 

командированите национални експерти 

и другите служители, които не са наети 

от ОЕРЕС, представят декларация за 

своята ангажираност и за липсата или 

наличието на преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Членовете на управителния съвет и 

техните заместници, съветът на 

регулаторите, директорът, 

командированите национални експерти 

и другите служители, които не са наети 

от Службата на ОЕРЕС, представят 

декларация за своята ангажираност и за 

липсата или наличието на преки или 

косвени интереси, които биха могли да 

се считат за накърняващи тяхната 

независимост. 

Or. en 

 

Изменение 423 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членовете на управителния съвет, 

изпълнителният директор, 

командированите национални експерти 

и другите служители, които не са наети 

от ОЕРЕС, представят декларация за 

своята ангажираност и за липсата или 

наличието на преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Членовете на управителния съвет, 

генералният секретар, 

командированите национални експерти 

и другите служители, които не са наети 

от ОЕРЕС, представят декларация за 

своята ангажираност и за липсата или 

наличието на преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Or. fr 

 

Изменение 424 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези декларации са точни и 

изчерпателни, правят се писмено и се 

актуализират при необходимост. 

Декларациите за интереси от членовете 

на управителния съвет и 

изпълнителния директор се 

оповестяват публично. 

Тези декларации са точни и 

изчерпателни, правят се писмено и се 

актуализират при необходимост. 

Декларациите за интереси от членовете 

на управителния съвет и генералния 

секретар се оповестяват публично. 

Or. fr 

 

Изменение 425 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Членовете на управителния 

съвет, изпълнителният директор, 

командированите национални експерти, 

другите служители, които не са наети от 

2. Членовете на управителния съвет 

и техните заместници, съветът на 

регулаторите, директорът, 

командированите национални експерти, 
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ОЕРЕС, и експертите, участващи в 

работни групи, декларират точно и 

изчерпателно най-късно в началото на 

всяко заседание наличието на интереси, 

които биха могли да се считат за 

засягащи тяхната независимост по 

отношение на точките в дневния ред, и 

се въздържат от участие в обсъждането 

на тези точки и гласуването по тях. 

другите служители, които не са наети от 

Службата на ОЕРЕС, и експертите, 

участващи в работни групи, декларират 

точно и изчерпателно най-късно в 

началото на всяко заседание наличието 

на интереси, които биха могли да се 

считат за засягащи тяхната 

независимост по отношение на точките 

в дневния ред, и се въздържат от 

участие в обсъждането на тези точки и 

гласуването по тях. 

Or. en 

 

Изменение 426 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Членовете на управителния 

съвет, изпълнителният директор, 

командированите национални експерти, 

другите служители, които не са наети от 

ОЕРЕС, и експертите, участващи в 

работни групи, декларират точно и 

изчерпателно най-късно в началото на 

всяко заседание наличието на интереси, 

които биха могли да се считат за 

засягащи тяхната независимост по 

отношение на точките в дневния ред, и 

се въздържат от участие в обсъждането 

на тези точки и гласуването по тях. 

2. Членовете на управителния 

съвет, генералният секретар, 

командированите национални експерти, 

другите служители, които не са наети от 

ОЕРЕС, и експертите, участващи в 

работни групи, декларират точно и 

изчерпателно най-късно в началото на 

всяко заседание наличието на интереси, 

които биха могли да се считат за 

засягащи тяхната независимост по 

отношение на точките в дневния ред, и 

се въздържат от участие в обсъждането 

на тези точки и гласуването по тях. 

Or. fr 

 

Изменение 427 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 36 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 36  заличава се 

Комисия  

1. Комисията се подпомага от 

Комитет („Комитет за регулиране на 

съобщенията“). Посоченият 

комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 4 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

3. Когато становището на комитета 

се получава чрез писмена процедура, 

тази процедура се прекратява без 

резултат, когато в рамките на срока 

за даване на становището 

председателят на комитета вземе 

такова решение. 

 

Or. fr 

 

Изменение 428 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се подпомага от 

Комитет („Комитет за регулиране на 

съобщенията“). Посоченият 

комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение 429 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 
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Член 36 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 4 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение 430 

Констанце Крел 

 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато становището на 

комитета се получава чрез писмена 

процедура, тази процедура се 

прекратява без резултат, когато в 

рамките на срока за даване на 

становището председателят на 

комитета вземе такова решение. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение 431 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Article 37 – paragraph 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Необходимите разпоредби за 

настаняването на ОЕРЕС в приемащата 

държава членка и за съоръженията, 

които трябва да бъдат предоставени от 

тази държава, както и конкретните 

правила, приложими в приемащата 

държава членка по отношение на 

изпълнителния директор, членовете 

на управителния съвет, персонала на 

1. Необходимите разпоредби за 

настаняването на Службата на ОЕРЕС 

в приемащата държава членка и за 

съоръженията, които трябва да бъдат 

предоставени от тази държава, както и 

конкретните правила, приложими в 

приемащата държава членка по 

отношение на  директора, членовете на 

управителния съвет, персонала на 
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ОЕРЕС и членовете на семействата им, 

се определят в споразумение за 

седалището между ОЕРЕС и 

държавата членка, в която се намира 

седалището, като това споразумение 

се сключва след одобрение от 

управителния съвет и не по-късно от 

две години след влизането в сила на 

настоящия регламент. 

Службата на ОЕРЕС и членовете на 

семействата им, се определят в 

споразумение за седалището между 

Службата на ОЕРЕС и приемащата 

държава членка; 

Or. en 

 

Изменение 432 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Необходимите разпоредби за 

настаняването на ОЕРЕС в приемащата 

държава членка и за съоръженията, 

които трябва да бъдат предоставени от 

тази държава, както и конкретните 

правила, приложими в приемащата 

държава членка по отношение на 

изпълнителния директор, членовете 

на управителния съвет, персонала на 

ОЕРЕС и членовете на семействата им, 

се определят в споразумение за 

седалището между ОЕРЕС и държавата 

членка, в която се намира седалището, 

като това споразумение се сключва след 

одобрение от управителния съвет и не 

по-късно от две години след влизането в 

сила на настоящия регламент. 

1. Необходимите разпоредби за 

настаняването на ОЕРЕС в приемащата 

държава членка и за съоръженията, 

които трябва да бъдат предоставени от 

тази държава, както и конкретните 

правила, приложими в приемащата 

държава членка по отношение на 

генералния секретар, членовете на 

управителния съвет, персонала на 

ОЕРЕС и членовете на семействата им, 

се определят в споразумение за 

седалището между ОЕРЕС и държавата 

членка, в която се намира седалището, 

като това споразумение се сключва след 

одобрение от управителния съвет и не 

по-късно от две години след влизането в 

сила на настоящия регламент. 

Or. fr 

 

Изменение 433 

Едуар Мартен 

 

Предложение за регламент 
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Член 37 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Необходимите разпоредби за 

настаняването на ОЕРЕС в приемащата 

държава членка и за съоръженията, 

които трябва да бъдат предоставени от 

тази държава, както и конкретните 

правила, приложими в приемащата 

държава членка по отношение на 

изпълнителния директор, членовете 

на управителния съвет, персонала на 

ОЕРЕС и членовете на семействата им, 

се определят в споразумение за 

седалището между ОЕРЕС и държавата 

членка, в която се намира седалището, 

като това споразумение се сключва след 

одобрение от управителния съвет и не 

по-късно от две години след влизането в 

сила на настоящия регламент. 

1. Необходимите разпоредби за 

настаняването на ОЕРЕС в приемащата 

държава членка и за съоръженията, 

които трябва да бъдат предоставени от 

тази държава, както и конкретните 

правила, приложими в приемащата 

държава членка по отношение на 

членовете на управителния съвет, 

персонала на ОЕРЕС и членовете на 

семействата им, се определят в 

споразумение за седалището между 

ОЕРЕС и държавата членка, в която се 

намира седалището, като това 

споразумение се сключва след 

одобрение от управителния съвет и не 

по-късно от две години след влизането в 

сила на настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение 434 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Приемащата държава членка 

осигурява необходимите условия за 

безпроблемното и ефективно 

функциониране на ОЕРЕС, в това число 

многоезиково училищно обучение с 

европейска насоченост и подходящи 

транспортни връзки. 

2. Приемащата държава членка на 

Службата на ОЕРЕС – Латвия – 

осигурява необходимите условия за 

безпроблемното и ефективно 

функциониране на Службата на 

ОЕРЕС, в това число многоезиково 

училищно обучение с европейска 

насоченост и подходящи транспортни 

връзки. 

Or. en 
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Изменение 435 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе, Анджело Чока, Лоренцо  Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Не по-късно от пет години от 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент и на всеки пет години след 

това Комисията извършва оценка в 

съответствие с насоките на 

Комисията, за да оцени постигнатите 

от ОЕРЕС резултати във връзка с 

неговите цели, мандат и задачи. 

Оценката включва по-специално 

разглеждане на евентуалната 

необходимост от изменение на мандата 

на ОЕРЕС и финансовите последици от 

такова изменение. 

1. Не по-късно от пет години от 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент и на всеки пет години след 

това управителният съвет изпраща 

доклад за оценка до Съвета и до 

Европейския парламент, за да се оцени 

постигнатите от ОЕРЕС резултати във 

връзка с неговите цели, мандат и задачи. 

Оценката включва по-специално 

разглеждане на евентуалната 

необходимост от изменение на мандата 

на ОЕРЕС и финансовите последици от 

такова изменение. 

Or. fr 

 

Изменение 436 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато Комисията сметне, че 

съществуването на ОЕРЕС вече не е 

оправдано от гледна точка на 

възложените му цели, мандат и задачи, 

тя може да предложи настоящият 

регламент да бъде съответно изменен 

или отменен. 

2. Когато Европейският 

парламент и Съветът преценят, че 

съществуването на ОЕРЕС вече не е 

оправдано от гледна точка на 

възложените му цели, мандат и задачи, 

те могат да предложат настоящият 

регламент да бъде съответно изменен 

или отменен. 

Or. fr 

 

Изменение 437 
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Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията докладва на 

Европейския парламент, Съвета и 

управителния съвет заключенията 

от оценката. Заключенията от 

оценката се оповестяват публично. 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение 438 

Кришианис Каринш, Пилар дел Кастильо Вера, Гунар Хьокмарк, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга параграф 2, ОЕРЕС е 

правоприемник на Службата, създадена 

с Регламент (ЕО) № 1211/2009 

(„Службата на ОЕРЕС“), по отношение 

на цялата собственост, всички 

споразумения, правни задължения, 

трудови договори, финансови 

ангажименти и задължения. 

Службата на ОЕРЕС е правоприемник 

на Службата, създадена с Регламент 

(ЕО) № 1211/2009 („Службата на 

ОЕРЕС“), по отношение на цялата 

собственост, всички споразумения, 

правни задължения, трудови договори, 

финансови ангажименти и задължения. 

Or. en 

Изменение 439 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

От [датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] и докато 

изпълнителният директор поеме 

своите задължения след назначаването 

От [датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] и докато 

генералният секретар поеме своите 

задължения след назначаването му от 
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му от управителния съвет в 

съответствие с член 22, 

административният ръководител, 

назначен по силата на Регламент (ЕО) 

№ 1211/2009, действа като временен 

изпълнителен директор за останалия 

срок от мандата си с функциите, 

предвидени в настоящия регламент. 

Останалите условия на договора на 

административния ръководител се 

запазват без промяна. 

управителния съвет в съответствие с 

член 22, административният 

ръководител, назначен по силата на 

Регламент (ЕО) № 1211/2009, действа 

като временен генерален секретар за 

останалия срок от мандата си с 

функциите, предвидени в настоящия 

регламент. Останалите условия на 

договора на административния 

ръководител се запазват без промяна. 

Or. fr 

 

Изменение 440 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В качеството на временен 

изпълнителен директор, той 

упражнява правомощията на орган по 

назначаването. Той може да разрешава 

всички плащания, извършвани с 

предвидените в бюджета на ОЕРЕС 

бюджетни кредити, след одобрение от 

управителния съвет и може да сключва 

договори, включително договори за 

персонал, след приемане на щатното 

разписание на ОЕРЕС. 

В качеството на временен генерален 

секретар, той упражнява правомощията 

на орган по назначаването. Той може да 

разрешава всички плащания, 

извършвани с предвидените в бюджета 

на ОЕРЕС бюджетни кредити, след 

одобрение от управителния съвет и 

може да сключва договори, 

включително договори за персонал, след 

приемане на щатното разписание на 

ОЕРЕС. 

Or. fr 

 

Изменение 441 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Трудовият договор на 

административния ръководител, 

назначен по силата на Регламент (ЕО) 

№ 1211/2009, се прекратява в края на 

мандата му или в деня, в който 

изпълнителният директор поеме 

своите задължения след назначаването 

му от управителния съвет в 

съответствие с член 22, което от двете 

настъпи по-рано. 

Трудовият договор на 

административния ръководител, 

назначен по силата на Регламент (ЕО) 

№ 1211/2009, се прекратява в края на 

мандата му или в деня, в който 

генералният секретар поеме своите 

задължения след назначаването му от 

управителния съвет в съответствие с 

член 22, което от двете настъпи по-рано. 

Or. fr 

 
 

 


