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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът подкрепя изцяло целите на предложението, направено от Европейската 

комисия, и представя настоящото становище, за да се гарантира, че при изпълнение на 

своите задачи ОЕРЕС взема изцяло под внимание основните права и принципите, 

признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално има за 

цел постигането на по-висока степен на свързаност с модернизиран набор от правила за 

защита на крайните ползватели, като се осигурява недискриминационен достъп до 

всяко съдържание и услуги, включително публични услуги, което съдейства за 

насърчаване на свободата на изразяване и на стопанска дейност и дава възможност на 

държавите членки да се съобразяват с Хартата при много по-ниски разходи в бъдеще. 

 

В контекста на компетентността на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи докладчикът по-специално въвежда препратки към прозрачността и 

недопускането на дискриминация като основни цели на прилагането на регулаторната 

рамка за електронните съобщения, която следва да се прилага в състава и работата на 

ОЕРЕС. На тази основа докладчикът настоява за мерки, насочени към засилване на 

прозрачността и отчетността на процесите, по-специално когато става въпрос за 

състава на управителния съвет и на работните групи, както и публикуването на 

декларацията за интереси на съответните членове.  

 

Също така се въвеждат допълнителни гаранции по отношение на „структурната“ 

независимост на ОЕРЕС. Гарантирането на независимостта на ОЕРЕС предполага, че 

той нито търси, нито приема указания от което и да било правителство или друга 

изпълнителна власт. В съответствие с неотдавна установения модел на управление за 

регулиране на равнище ЕС, като например Европейския комитет по защита на данните, 

Управителният съвет на ОЕРЕС следва да бъде съставен единствено от представители 

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

заседанията на Управителния съвет без право на глас. 

 

Докладчикът счита, че независимостта и отчетността на ОЕРЕС може да бъде 

допълнително засилена чрез промяна на състава на Управителния съвет и на 

процедурата за назначаване на изпълнителен директор. 

 

Освен това докладчикът въвежда нови задачи за ОЕРЕС, по-специално в областта на 

сигурността на мрежите и услугите и на основните права, в отговор на измененията на 

Директивата за установяване на Европейски кодекс за електронните съобщения, които 

той ще представи в свързания с него проект на доклад. 

 

Всички тези елементи имат за цел да гарантират, че решенията, взети на равнище на 

ОЕРЕС, съответстват на най-високите стандарти по отношение на независимостта, 

прозрачността и отчетността, и по този начин да допринесат за съответстващо на 

разпоредбите и основано на права прилагане на регулаторната рамка за електронните 

съобщения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) В своята Стратегия за 

цифровия единен пазар Комисията 

обяви преглед на Директива 

2002/58/ЕО, за да бъдат гарантирани 

високо ниво на защита на 

неприкосновеността на личния 

живот за ползвателите на 

електронни съобщителни услуги и 

равнопоставени условия на 

конкуренция за всички участници на 

пазара. 

 

Изменение  2 

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 

(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 
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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. 

и разпространението на свързаност с 

много голям капацитет за пренос на 

данни, конкуренцията, прозрачността 

и недопускането на дискриминация 
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. 

 

Изменение  3 

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 

(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 
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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. 

насърчаването на достъпа до и 

разпространението на свързаност с 

много голям капацитет за пренос на 

данни, на конкуренцията, 

прозрачността и недопускането на 

дискриминация 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. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 8 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) При изпълнението на своите 

задачи ОЕРЕС следва да взема изцяло 

под внимание основните права и 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

(Хартата), и по-специално да се 

стреми към постигането на по-

висока степен на свързаност с 

модернизиран набор от правила за 

защита на крайните ползватели, 

като се осигурява 

недискриминационен достъп до всяко 

съдържание и услуги, включително 

публични услуги, което съдейства за 

насърчаване на свободата на 

изразяване и на стопанска дейност и 

дава възможност на държавите 

членки да се съобразяват с Хартата 

при много по-ниски разходи в бъдеще. 
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Изменение  5 

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 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, по-специално 

що се отнася до прозрачността и 

отношенията със заинтересованите 

участници. Поради утвърдената 

репутация на ОЕРЕС и разходите, 

свързани с промяна на името му, новата 

агенция следва да запази името ОЕРЕС. 

__________________ __________________ 

28 Съвместна декларация на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

Комисията относно децентрализираните 

агенции от 19 юли 2012 г. 

28 Съвместна декларация на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

Комисията относно децентрализираните 

агенции от 19 юли 2012 г. 

 

Изменение  6 

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 

(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, прозрачни и 

недискриминационни процедури за 

вътрешния пазар за проекти за 

национални мерки (както за 
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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. 

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. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 10 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) За да се осигури 

приобщаващият характер, 

представителността и 

прозрачността при изпълнението на 

своите задачи, ОЕРЕС следва да 

гарантира, че по отношение на 

неговите процедури на консултации, 

както и на състава на неговата 

работна група и подбора на отделни 

експерти се отчита разнообразието 

на заинтересованите участници от 

икономиката и гражданското 

общество, които извършват дейност 

на пазара за електронни съобщения, 

включително МСП и доставчиците 

на услуги с нестопанска цел. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 11 
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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 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, 

Европейския надзорен орган по 

защита на данните, Групата на 

европейските регулатори за 

аудиовизуални медийни услуги31, 

Европейската агенция за мрежова и 

информационна сигурност32 и 

Агенцията на Европейския съюз за 

основните права; 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. 

__________________ __________________ 

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). 

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

 

Изменение  9 

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 и 

процедура за сътрудничество 

(съгласуване) с Европейския 

парламент и със Съвета, за да се 

гарантира сериозна оценка на 

кандидатите и висока степен на 

независимост и отчетност. 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. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 17 
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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, както и техните 

декларации за финансовите интереси, 

следва да бъдат публично достъпни. 

 

Изменение  11 

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 

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. 

ОЕРЕС следва да бъде правно обособен 

и функционално независим от 
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индустрията и правителството, 

като той нито търси, нито приема 

указания от което и да е 

правителство или орган, работи по 

прозрачен и отчетен начин, както е 

посочено в закона, и разполага с 

достатъчни правомощия. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Тъй като целите на настоящия 

регламент, а именно необходимостта да 

се осигури съгласувано прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на определения 

обхват, по-специално, по отношение на 

трансграничните аспекти и чрез 

ефективни процедури за вътрешния 

пазар за изготвяне на проекти за 

национални мерки, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки и следователно, 

поради своя мащаб и въздействие, могат 

да бъдат постигнати по-добре на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приема мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, предвиден 

в член 5 от Договора. В съответствие с 

принципа на пропорционалност, 

установен в същия член, настоящият 

регламент не надхвърля необходимото 

за постигане на тези цели. 

(26) Тъй като целите на настоящия 

регламент, а именно необходимостта да 

се осигури съгласувано, прозрачно и 

недискриминационно прилагане на 

регулаторната рамка за електронни 

съобщения в рамките на определения 

обхват, по-специално, по отношение на 

трансграничните аспекти и чрез 

ефективни процедури за вътрешния 

пазар за изготвяне на проекти за 

национални мерки, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки и следователно, 

поради своя мащаб и въздействие, могат 

да бъдат постигнати по-добре на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приема мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, предвиден 

в член 5 от Договора. В съответствие с 

принципа на пропорционалност, 

установен в същия член, настоящият 

регламент не надхвърля необходимото 

за постигане на тези цели. 

 

Изменение   13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 2 a. Задачите на ОЕРЕС се 

публикуват на неговия уебсайт и се 

актуализират с цел посочване на 

неговите нови задачи. 

 

 

Изменение  14 

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, прозрачно и 

недискриминационно 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 и правата на гражданите на 

Съюза. 

Обосновка 

За да се гарантира пълна и ефикасна регулаторна рамка за електронните съобщения, 

която е в съответствие с правото на ЕС, прозрачността и недопускането на 

дискриминация следва също да бъдат основни цели за мисията на ОЕРЕС за 

осигуряване на последователно прилагане на тази рамка. В допълнение към това, в 

този контекст част от целите на ОЕРЕС следва да бъде дейността в полза не само  

на интересите на гражданите, но и на техните права. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 1 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - относно минимални критерии 

и общи подходи за сигурността на 

мрежите и на информационните 

услуги, в съответствие с член 40 от 

Директива (ЕС) 2017/... [Кодекс за 

електронните съобщения], 

Обосновка 

Предложението за директива за създаване на Европейски кодекс за електронните 

съобщения съдържа конкретни разпоредби относно сигурността на мрежите и на 

информацията (член 40), които са от значение за задачите и функциите на ОЕРЕС. 

Докладчикът възнамерява да конкретизира тази допълнителна задача при 

представянето на своите предложения относно свързаното законодателно 

предложение. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - относно общи подходи, за да се 

гарантира, че националните мерки по 

отношение на достъпа на крайните 

потребители или ползването от тях 

на услуги и приложения чрез 

електронни съобщителни мрежи 

зачитат основните права и свободи, 

гарантирани от Хартата и от 

общите принципи на правото на 

Съюза, в съответствие с член 93 от 

Директива (ЕС) 2017/... [Кодекс за 

електронните съобщения], 

Обосновка 

Предложението за директива за създаване на Европейски кодекс за електронните 

съобщения съдържа специални разпоредби относно гаранции на основните права 

(член 93), които са от значение за задачите и функциите на ОЕРЕС. Докладчикът 

възнамерява да конкретизира тази допълнителна задача при представянето на 

своите предложения относно свързаното законодателно предложение. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) издава препоръки и добри 

практики, адресирани към НРО, с цел да 

насърчи последователното прилагане на 

всякакви технически въпроси в рамките 

на мандата на ОЕРЕС; 

в) издава препоръки и добри 

практики, адресирани към НРО, с цел да 

насърчи последователното, прозрачно и 

недискриминационно прилагане на 

всякакви технически въпроси в рамките 

на мандата на ОЕРЕС; 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. Списъкът на членовете на 

управителния съвет, включително 

посочване дали членът е или не е 

председател или заместник-

председател на съвета, заедно с 

техните декларации за интереси, се 

оповестява публично на уебсайта на 

ОЕРЕС. 

 

Изменение  19 

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 Европейския парламент и на 
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Съвета от изпълнителния директор 

по време на открито заседание. 

Консолидираният годишен доклад за 

дейността се оповестява публично; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6 a. Документите, свързани със 

заседанията на управителния съвет, 

се оповестяват публично на уебсайта 

на ОЕРЕС и включват списъка на 

участниците и наблюдателите, 

програмите, протоколите и взетите 

решения, при надлежно спазване на 

член 28. 

 

Изменение  21 

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 

относно изпълнението и 

осъществяването на своите 

задължения, когато бъде поканен да 

направи това. Съветът може да покани 

изпълнителния директор да докладва за 

изпълнението на своите задължения. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – буква д a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) представяне на годишния 

доклад относно дейностите на 

ОЕРЕС пред Европейския парламент 

и Съвета по време на открито 

заседание; 

 

Изменение   23 

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 

— един път годишно пред Комисията и 

редовно пред управителния съвет; 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Списъкът на членовете на 

работните групи, заедно с техните 

декларации за интереси, се 

оповестява публично. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Решенията на апелативния 

съвет се оповестяват публично. 

 

Изменение  26 

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 Комисията, в 

съответствие със следната процедура 

на сътрудничество (съгласуване): 

 а) въз основа на списъка, съставен 

от Комисията след покана за 

представяне на кандидатури и 

прозрачна процедура за подбор, 

кандидатите биват поканвани, преди 

да бъдат назначени, да се явят пред 

Съвета и компетентната комисия на 

Европейския парламент и да 

отговарят на въпроси; 

 б) след това Европейският 

парламент и Съветът представят 

своите становища и определят реда 

на своите предпочитания; 

 в) Управителният съвет 

назначава директора, като взема 

предвид тези становища и като 

представя своите съображения, в 

случай че се отклони от тези 

становища. 

Обосновка 

В съответствие със съществуващата процедура за други агенции на ЕС, 

назначаването на изпълнителния директор на ОЕРЕС следва да се основава на 

процедура, която гарантира по-голяма прозрачност и отчетност. 
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Изменение  27 

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. Управителният съвет уведомява 

Европейския парламент, ако 

възнамерява да удължи мандата на 

изпълнителния директор. В рамките на 

един месец преди удължаването 

изпълнителният директор получава 

покана да направи изявление пред 

компетентната комисия на Европейския 

парламент и да отговори на въпроси. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ОЕРЕС приема свои собствени правила 

за сигурност, еквивалентни на 

правилата за сигурност на Комисията за 

защита на класифицираната 

информация на Европейския съюз 

(КИЕС) и чувствителната 

некласифицирана информация, наред с 

другото, разпоредбите за обмена, 

обработката и съхранението на такава 

информация, предвидени в решения 

(ЕС, Евратом) 2015/44342 и 2015/44443 на 

Комисията. Като друга възможност, 

ОЕРЕС може да вземе решение да 

прилага правилата на Комисията mutatis 

mutandis. 

Без да се засягат разпоредбите на 

член 27, параграф 1, ОЕРЕС приема 

свои собствени правила за сигурност, 

еквивалентни на правилата за сигурност 

на Комисията за защита на 

класифицираната информация на 

Европейския съюз (КИЕС) и 

чувствителната некласифицирана 

информация, наред с другото, 

разпоредбите за обмена, обработката и 

съхранението на такава информация, 

предвидени в решения (ЕС, Евратом) 

2015/44342 и 2015/44443 на Комисията. 

Като друга възможност, ОЕРЕС може да 

вземе решение да прилага правилата на 

Комисията mutatis mutandis. 

__________________ __________________ 

42 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на 

Комисията от 13 март 2015 г. относно 

сигурността в Комисията (ОВ L 72, 

17.3.2015 г., стр. 41). 

42 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на 

Комисията от 13 март 2015 г. относно 

сигурността в Комисията (ОВ L 72, 

17.3.2015 г., стр. 41). 
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43 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на 

Комисията от 13 март 2015 г. относно 

правилата за сигурност за защита на 

класифицираната информация на EC 

(ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53). 

43 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на 

Комисията от 13 март 2015 г. относно 

правилата за сигурност за защита на 

класифицираната информация на EC 

(ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53). 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато такъв обмен на 

информация включва прехвърлянето 

на лични данни на трети държави, 

държавите членки прилагат 

Регламент (ЕС) № 2016/679. 

 

Изменение  30 

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, направени 

от членовете на Управителния съвет, 

изпълнителния директор и членовете 

на работните групи, се оповестяват 

публично. 
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