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SHORT JUSTIFICATION

The establishment of a functioning internal market in telecommunications is a top political 
priority in the EU. The Commission, in its first report of June 2006, proposed changes to the 
legal framework. This comprehensive and thorough review revealed several problems that have 
still not been resolved.

To help overcome these obstacles, the Commission proposes setting up a new, independent 
authority, to work closely with the national regulatory authorities (NRA) and the Commission.
It is intended to be accountable to the European Parliament, include a board of regulators 
comprising the heads of the national regulatory authorities of all EU Member States and 
replace the European Regulators Group (ERG). It is to have the following main tasks:

providing expert advice to the Commission, to improve consistency in the application 
of EU rules,

regulatory oversight of market definition, analysis and the implementation of remedies,

definition of trans-national markets,

advice on radio frequency harmonisation and decision powers on numbering 
administration,

functioning as an EU advisory centre for electronic communications networks and 
services,

providing network and information security (i.e. taking over the tasks of the European 
Network and Information Security Agency (ENISA)).

This Commission proposal has met with a clear rejection in the Council. An alternative model 
of a Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities is proposed below. This 
network is an association of national regulatory authorities without a legal personality of its 
own, i.e. it is specifically not directly or indirectly part of Community administration. In 
contrast to the Commission proposal, the emphasis is on establishing a procedure for joint  
decision-making by regulatory authorities that are subject to national law. The network of 
national regulatory authorities would mean that an EU-level authority would not be set up, and 
EC institutions’ decision-making powers would not be delegated. The regulatory powers of the 
network must be enshrined and defined in the framework directive, over and above this 
regulation.

The network should, on its own initiative or – if the directive expressly lays down this 
provision – adopt opinions and common positions in connection with the remit which, under 
the framework directive, is the responsibility of the national regulatory authorities. These 
common positions should be just as binding on the national regulatory authorities as under the 
Commission recommendation, i.e. each decision-making process would have to take them into 
account as far as possible. Network decisions would have to be taken by a majority, with each 
national regulatory authority having a vote. The network should have the same main tasks as 
those set out in the Commission proposal. The network would be obliged to submit an annual 
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report to the European Parliament.

To guarantee the independence of the network of national regulatory authorities from Member 
States’ financial and material resources, funding from the Community must be made possible.
The network has no legal personality, so it cannot receive funds directly. Therefore ‘indirect’
funding must be provided, primarily through making material resources available from the 
Community, in the form of appropriate administrative resources. Accordingly, an 
administrative body without legal personality would be set up in the form of an Office of the 
Network of National Regulatory Authorities.

Because of the national regulatory authorities’ wide room for manoeuvre as a result of the 
procedural approach to regulation, a minimum level of coordination is needed in the market
regulation procedure. The single market task of removing obstacles to access requires a 
practical, effective, bottom-up regulatory strategy, to collect information efficiently on actual 
problems with access and on that basis to coordinate remedies between the national regulatory 
authorities. Any causes of obstacles to the single market are most effectively overcome by the 
national regulatory authorities on the ground, and they then have a duty to coordinate the 
solutions in the context of the proposed procedure of the Network of National Regulatory 
Authorities, which would be enshrined in Community law.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по проми
шленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент на Европейския парламент и
на Съвета за създаване на Европейски о
рган за пазара на електронни съобщени
я

Регламент на Европейския парламент и
на Съвета за създаване на Мрежа на на
ционалните регулаторни органи за па
зарите на електронни съобщения

(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането на това изменение ще изис
ква съответни изменения в целия текс
т).

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕО) № 460/2004 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 10 ма
рт 2004 г. относно създаване на Европе
йската агенция за мрежова и информаци
онна сигурност (от тук нататък Регламе
нт за ENISA) създава Европейската аген
ция за мрежова и информационна сигур
ност (ENISA) през 2004 г. за срок от пет
години, с цел гарантиране на високо и е
фективно равнище на мрежова и инфор
мационна сигурност в рамките на Общн
остта, за развитие на култура на мрежов
а и информационна сигурност в интерес
на гражданите, потребителите, предпри
ятията и организациите от обществения
сектор на Европейския съюз, като така д
опринася за гладкото функциониране на
вътрешния пазар.

(3) Регламент (ЕО) № 460/2004 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 10 ма
рт 2004 г. относно създаване на Европе
йската агенция за мрежова и информаци
онна сигурност (от тук нататък Регламе
нт за ENISA) създава Европейската аген
ция за мрежова и информационна сигур
ност (ENISA) през 2004 г. за срок от пет
години, с цел гарантиране на високо и е
фективно равнище на мрежова и инфор
мационна сигурност в рамките на Общн
остта, за развитие на култура на мрежов
а и информационна сигурност в интерес
на гражданите, потребителите, предпри
ятията и организациите от обществения
сектор на Европейския съюз, като така д
опринася за гладкото функциониране на
вътрешния пазар. Затова всяка промян
а в целите, структурата и организац
ията на ENISA ще бъде предмет на бъ
дещо преразглеждане на Регламента з
а ENISA.

Justification

The objectives and tasks of the Authority proposed by the Commission are distinguished from 
the key functions of ENISA. The need for the continuation of ENISA is conformed in the 
recent 2007 evaluation and therefore the esstablishement of the new Authority or any other 
European Network is without prejudice to the continuation of ENISA.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(7) Следователно е необходима по-съще
ствена институционална основа за създа
ването на орган, съчетаващ експертното
становище и опит на националните регу
латорни органи, заедно с ясно дефинира
н набор от компетенции, като се отчита
необходимостта този орган да упражняв
а реална власт в очите на своите членов
е и да регулира сектора посредством кач
еството на резултатите от дейността си.

Следователно е необходима по-съществ
ена институционална основа за създаван
ето на орган на базата на по-нататъ
шното развитие на ЕГР, съчетаващ ек
спертното становище и опит на национа
лните регулаторни органи, заедно с ясн
о дефиниран набор от компетенции, кат
о се отчита необходимостта този орган
да упражнява реална власт в очите на св
оите членове и да регулира сектора поср
едством качеството на резултатите от де
йността си.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Това налага създаването на нов об
щностен орган под формата на Европ
ейска мрежа на националните регула
торни органи за пазара на електронн
и съобщения („Мрежата”). Мрежата
следва да обръща специално внимание
на това, да се гарантира възможност
та на потребителите и занапред да с
е ползват изцяло от предимствата н
а информационното общество, инова
циите и мрежите от ново поколение, 
да се стимулират инвестициите и да
се отдава приоритет на инфраструк
турната конкуренция, както и на нас
ърчаването на по-добър достъп до ин
формационното общество, особено в
селските райони чрез мобилно широко
лентово разпръскване.

Justification

This amendment is intended to stress that Review of EU telecom Framework should first seek 
to foster the goals via making material provision up-to-date, organizational arrangements 
being rather secondary in importance It is necessary to address pressing issues on making 
regulation compatible with and friendly for incentives to invest in the next generation 
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networks, to support broadband accessibility in less populated areas.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съобщение на Комисията до Евро
пейския парламент и до Съвета от 1 
юни 2007 г. „Относно оценката на Ев
ропейската агенция за мрежова и инф
ормационна сигурност (ENISA)“ предс
тави оценка на външен експертен док
лад, оценяващ дейността на агенция
та от нейното създаване и препоръки
те на управителния съвет на ENISA о
тносно Регламента за ENISA и започ
на обществени консултации. Основни
те заключения на този експертен док
лад потвърдиха обосноваността на п
олитиката, стояща зад създаването
на ENISA и нейните първоначални це
ли, и по-специално нейния принос за п
остигане на същински вътрешен паза
р в електронните съобщения.

заличава се

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(11) Същевременно, идентифицирани
бяха известен брой проблеми, включи
телно по-специално въпроси във връзк
а с нейната организационна структур
а, смесването на умения и размера на
оперативния й персонал и логистичн
ите трудности. Ключовите функции
на ENISA трябва да бъдат развити т
ака, че да формират основния компон
ент на Органа, който въз основа на по-
ясно идентифициране на целите и зад
ачите, следва да гарантира, че е възмо
жно тези цели и задачи да се изпълня
т по-ефикасно, фокусирано и икономи
чески целесъобразно, в съответствие
с принципите за по-добро регулиране, 
от единен орган с компетенции по въ
просите, попадащи в обхвата на регул
аторната рамка на ЕС за електронни
те съобщителни мрежи и услуги.

заличава се

Justification

Merger of ENISA with the Network, proposed by the Commission, has not been justified well 
enough to be accepted at the present time: both telecom regulatory network and ENISA have 
different objectives. Besides, in several member states, national telecom regulators do not 
necessarily have the power which fall under ENISA scope of activities. If merged, it is 
plausible that detrimental effect to functioning of both ENISA and the Network will occur.
The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by 
ENISA.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(12) Това налага създаването на нов об
щностен орган, Европейския орган за
пазара на електронни съобщения (от
тук нататък „Органът“). Органът е
фективно ще допринесе за насърчаване
на изграждането на вътрешния пазар чр
ез помощта, която предоставя на Комис
ията и на националните регулаторни орг
ани. Тя ще действа като референтна точ
ка и ще установи доверие по силата на с
воята независимост, качеството на пред
оставяните от нея съвети и разпростран
яваната от нея информация, прозрачнос
тта на нейните процедури и оперативни
методи и нейната съвестност при изпъл
нение на зададените й задачи.

(12) Мрежата следва ефективно да доп
ринесе за насърчаване на изграждането
на вътрешния пазар чрез помощта, коят
о предоставя на Комисията и на национ
алните регулаторни органи. Тя ще дейст
ва като референтна точка и ще установи
доверие по силата на своята независимо
ст, качеството на предоставяните от нея
съвети и разпространяваната от нея инф
ормация, прозрачността на нейните про
цедури и оперативни методи и нейната
съвестност при изпълнение на зададени
те й задачи.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Органът следва да се създаде в рам
ките на съществуващата институционал
на структура на Общността и баланс на
правомощия. Той следва да бъде незави
сим по отношение на техническите в
ъпроси и да има юридическа, админис
тративна и финансова самостоятелн
ост. За тази цел необходимо и подход
ящо е това да бъде един общностен о
рган, който разполага с юридическа пр
авосубектност и който упражнява за
дачите, предоставени му по силата н
а настоящия регламент

(15) Мрежата следва да се създаде в ра
мките на съществуващата институциона
лна структура на Общността и баланс на
правомощия. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(19) Органът следва да подпомага Ком
исията във връзка с всяко разширяване
на задълженията на Общността относно
преносимост на номерата. Подобно раз
ширяване може да засегне по-специално
обхвата на информацията, която трябва
да се пренесе, или видовете мрежа (т.е. 
фиксирана или мобилна), между които т
рябва да се извърши пренасяне на номер
а и информация. Промените в това задъ
лжение следва да отчитат цените за пот
ребители и разходите за прехвърляне за
предприятията, както и опита на държав
ите-членки. 

(19) Мрежата следва да подпомага Ко
мисията и държавите-членки във връз
ка с всяко разширяване на задълженията
на Общността относно преносимост на
номерата. Подобно разширяване може д
а засегне по-специално обхвата на инфо
рмацията, която трябва да се пренесе, и
ли видовете мрежа (т.е. фиксирана или
мобилна), между които трябва да се изв
ърши пренасяне на номера и информаци
я. Промените в това задължение следва
да отчитат цените за потребители и разх
одите за прехвърляне за предприятията, 
както и опита на държавите-членки. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 33 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Органът следва да разполага с нео
бходимите правомощия, за да изпълняв
а регулаторните функции по ефикасен и
преди всичко независим начин. Като о
тразява ситуацията на национално р
авнище, съветът на регулаторите сле
дователно следва да действа независи
мо от всеки пазарен интерес и не след
ва да иска или получава инструкции о
т никое правителство или друг държ
авен или частен орган.

(33) Мрежата следва да разполага с не
обходимите правомощия, за да изпълня
ва регулаторните функции по ефикасен
начин.  

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 34 

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(34) Гладкото функциониране на Орган
а изисква неговия директор да се назнач
и въз основа на заслуги и документиран
и административни и управленски умен
ия, както и компетентност и опит от зна
чение за електронните съобщителни мр
ежи, услуги и пазари и той/тя да изпълн
ява неговите/нейните задължения при п
ълна независимост и гъвкавост що се о
тнася до организацията на вътрешното
функциониране на Органа. Директорът
следва да гарантира ефикасното изпълн
ение на задачите на Органа по независи
м начин.

(34) Гладкото функциониране на Мреж
ата изисква неговия директор да се наз
начи въз основа на заслуги и документи
рани административни и управленски у
мения, както и компетентност и опит от
значение за електронните съобщителни
мрежи, услуги и пазари и той да изпълн
ява неговите задължения с гъвкавост, щ
о се отнася до организацията на вътреш
ното функциониране на Мрежата. Дир
екторът следва да гарантира ефикасното
изпълнение на задачите на Мрежата.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 36 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо е да се гарантира, че
страните, засегнати от решения на
Органа, разполагат с необходимите к
орективни мерки. Следва да се създаде
подходящ механизъм за обжалване, т
ака че решенията на Органа да подле
жат на обжалване пред специален ап
елативен съвет, чиито решения от св
оя страна да подлежат на обжалване
пред Съда на Европейските общност
и. 

заличава се

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 46 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Следва да се гарантира гладък пре
ход за текущите дейности на ENISA, 
попадащи в обхвата на компетентно
ст на органа. 

заличава се
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът действа в обхвата на Рамков
ата директива и специфичните директив
и и изготвя експертно становище, достъ
пно за националните регулаторни орган
и. Той допринася за по-доброто функци
ониране на вътрешния пазар на електро
нните съобщителни мрежи и услуги, вкл
ючително по-специално развитието на п
резгранични общностни електронни съо
бщения и високо и ефективно равнище
на мрежова и информационна сигурно
ст, посредством задачите, посочени в г
лави II и III.

2. Мрежата действа в обхвата на Рамк
овата директива и специфичните директ
иви и изготвя експертно становище, дос
тъпно за националните регулаторни орг
ани. Тя допринася за по-доброто функц
иониране на вътрешния пазар на електр
онните съобщителни мрежи и услуги, вк
лючително по-специално развитието на
презгранични общностни електронни съ
общения, посредством задачите, посоче
ни в глави II и III.

Justification

The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the 
European Network and Information Security Agency (ENISA).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) издава становища по искане на Комис
ията или по своя собствена инициатива
и подпомага Комисията, като й предост
авя допълнителна техническа подкрепа
по всички въпроси относно електронни
те съобщения;

а) издава становища по искане на Европ
ейския парламент или на Комисията и
ли по своя собствена инициатива и подп
омага Европейския парламент и Коми
сията, като им предоставя допълнителн
а техническа подкрепа по всички въпрос
и относно електронните съобщения;

Justification

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
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established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставя съвети и помощ на Ком
исията или всеки компетентен орган, 
посочен от държава-членка по отнош
ение на всякакви въпроси на мрежова
та и информационна сигурност, попа
дащи в обхвата на дейности на Орган
а;

заличава се

Justification

The Authority should not have security powers which are already dealt with effectively by the 
European Network and Information Security Agency (ENISA).

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) взема индивидуални решения във вр
ъзка с издаването на права за използва
не за номера от Европейското телеф
онно номерационно пространство
(ETNS);

заличава се

Justification

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in 
place.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подпомага Комисията при подбора
на предприятия, на които ще се предо
ставят права за използване на радиоч
естоти и номера;

заличава се

Justification

Rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the 
Communications Committee (CoCom).

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 - буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) събира и преразпределя такси за по
лзване за права за използване на радио
честоти и номера;

заличава се

Justification

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) издава препоръки до националните
регулаторни органи относно презгран
ични спорове и по въпроси, свързани с
електронната достъпност. 

заличава се

Изменение 21

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията, Органът из
казва становища по всички въпроси, свъ
рзани с електронните съобщения.

1. По искане на Европейския парламен
т или на Комисията, Мрежата изказв
а становища по въпроси от параграф 3, 
свързани с електронните съобщения. Ко
мисията може да поиска становище
относно други въпроси, свързани с еле
ктронните съобщения, при положени
е че искането е обосновано и пропорц
ионално и че едновременно с представ
яне на искането Европейският парла
мент и Съветът са уведомени за това
и им е предоставена възможност за к
онтрол.

Justification

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured. Requests for opinions from the Commission should 
be measured and accountable.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сигурността и целостта на общес
твените електронни съобщителни м
режи и услуги, включително въпроси, 
свързани с нарушения на сигурността
и/или целостта, в съответствие с чл
ен 13a на Директива 2002/21/ЕО (Рамк
ова директива) и член 4 на Директива
2002/58/ЕО (Директива за правото на
неприкосновеност на личния живот и
електронни комуникации);

заличава се

Justification

Security issues are already dealt with effectively by the European Network and Information 
Security Agency (ENISA).
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) анализи на специфичните националн
и пазари в съответствие с член 16 от Ди
ректива 2002/21/ЕО (Рамкова директив
а);

д) анализи на специфичните националн
и пазари в съответствие с член 16 от Ди
ректива 2002/21/ЕО (Рамкова директив
а) в сътрудничество със съответните
национални регулаторни органи;

Justification

Market reviews can be conducted most effectively by national regulatory authorities so 
cooperation is desirable.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) въпроси във връзка с номерирането
в съответствие с член 10 от Директи
ва 2002/21/ЕО (Рамкова директива) и д
остъп до номера и услуги в Общностт
а в съответствие с член 28 от Дирек
тива 2002/22/ЕО (Директива за универ
салната услуга);

заличава се

Justification

The competence should remain with the Member States.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение
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о) мерки по въпроси на радиочестотн
ия спектър в съответствие с членове
4 и 6 от Решение 676/2002/ЕО (Решен
ие за радиочестотния спектър);

заличава се

Justification

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG).

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) в съответствие с членове 6a и 6б о
т Директива 2002/20/ЕО (Директива з
а разрешението):

заличава се

(i) хармонизирани условия относно пр
авата за използване на радиочестоти
или номера;

(ii) изменение или отнемане на права
та за използване, издадени на съгласув
ана или хармонизирани основа;
iii) подбора на предприятия, на които
могат да се предоставят индивидуалн
и права за използване за честоти или
номера за услуги с презграничен потен
циал.

Justification

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG)..

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4а. Всички становища на Мрежата се
предоставят на Европейския парламе
нт и Мрежата информира Европейск
ия парламент за окончателните си п
редложения в рамките на процедурат
а по регулиране с контрол.

Justification

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако Органът получи искане от Коми
сията съгласно член 16, параграф 7 от Д
иректива 2002/21/ЕО (Рамкова директив
а) да анализира специфичния релеванте
н пазар в рамките на една държава-член
ка, той изказва становище и предостав
я на Комисията необходимата информа
ция, включително резултатите от общес
твените консултации и анализа на пазар
а. Ако Органът установи, че конкурен
цията на този пазар не е ефективна, него
вото становище, след обществена конс
ултация, включва проектомярка, указва
ща предприятието (предприятията), кои
то според него трябва да се определят за
имащи значително пазарно влияние на т
ози пазар и съответните задължения, ко
ито трябва да се наложат.

1. Ако Мрежата получи искане от Ком
исията съгласно член 16, параграф 7 от
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директ
ива) да анализира специфичния релеван
тен пазар в рамките на една държава-чл
енка, той осъществява проучване на па
зара в сътрудничество със съответни
я национален регулаторен орган. Мре
жата и съответният национален рег
улаторен орган изказват съвместно с
тановище, което Мрежата одобрява в
окончателен вид, и предоставят на К
омисията необходимата информация, вк
лючително резултатите от общественит
е консултации и анализа на пазара. Ако
Мрежата и националният регулатор
ен орган установят, че конкуренцията
на този пазар не е ефективна, тяхното
становище, след обществена консултаци
я, включва проектомярка, указваща пре
дприятието (предприятията), които спор
ед него трябва да се определят за имащи
значително пазарно влияние на този паз
ар и съответните задължения, които тря
бва да се наложат.
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Justification

Market reviews can be conducted most effectively with the direct engagement of the national 
regulatory authorities. The Authority should oversee the review and be responsible for its 
recommendations.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът предоставя на Комисията п
ри поискване цялата информация, с коя
то разполага, за изпълнение на задачит
е, указани в параграф 1.

3. Мрежата и националният регулат
орен орган предоставят на Комисията
при поискване цялата информация, с ко
ято разполагат, за изпълнение на задач
ите, указани в параграф 1.

Justification

Market reviews can be conducted most effectively with the direct engagement of the national 
regulatory authorities. The Authority should oversee the review and be responsible for its 
recommendations.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да предостави своето станов
ище в съответствие с параграфи 1 ил
и 3, Органът се консултира с национа
лните регулаторни органи и национал
ните органи по конкуренцията и пров
ежда обществена консултация в съо
тветствие с член 42 от настоящия р
егламент.

заличава се

Изменение 31

Предложение за регламент
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Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да взема решения въ
в връзка с издаването на права за изпо
лзване на номера от Европейското те
лефонно номерационно пространство
(ЕТНП) в съответствие с член 10 от
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова дирек
тива). Той също така отговаря за упр
авлението и развитието на Европейс
кото телефонно номерационно прост
ранство (ЕТНП) от името на държав
ите-членки, на които е предоставен к
од 3883.

заличава се

Justification

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in 
place.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът предприема задачи, свърза
ни с обслужването и управлението на
хармонизирани номерационни блокове
в съответствие с член 10, параграф 4 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова ди
ректива).

заличава се

Justification

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in 
place.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване Органът предоставя с
ъвети на Комисията и провежда изслед
вания и прегледи, по-специално за тех
ническите и икономически аспекти в
ъв връзка с използването на радиочесто
тите за електронни съобщения в Общно
стта.

1. При поискване Мрежата предоставя
съвети на Комисията и осъществява т
ясно сътрудничество по целесъобразн
ост с Комитета по регулиране на съо
бщенията, Групата по политиката в
областта на радиочестотния спектъ
р (RSPG) и/или на Комитета по радио
честотния спектър (RSC), във връзка
с въпросите, които са от нейната ко
мпетентност, по-специално тези, ко
ито засягат или са засегнати от изпо
лзването на радиочестотите за електрон
ни съобщения в Общността. Мрежата
работи по целесъобразност в тясно с
ътрудничество с RSPG и RSC.

Justification

Competences of the Network would have to be compatible existing bodies involved in matters 
of frequency policy, these being RSC and RSPG with regard to frequencies, and CoCom with 
regard to many other telecom matters including technical and economic aspects.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът публикува годишен доклад
относно бъдещето развитие на честоти
те в сектора и политиките на електрон
ните съобщения, в който идентифици
ра потенциални нужди и предизвикател
ства.

4. Мрежата, в сътрудничество с Груп
ата за политиката в областта на ра
диочестотния спектър (RSPG), води
регистър на бъдещото развитие на чест
отите в сектора на електронните съобще
ния. От време на време по целесъобраз
ност или по искане на Комисията Мр
ежата представя доклад относно пот
енциални нужди и предизвикателства.

Justification

The obligation to produce an annual report is too overbearing and burdensome. Reports 
should be produced as and when the Authority deems fit or when requested as provided for.
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The Radio Spectrum Policy Group (RSPG) may be better placed to fulfil this competence.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато становище на Органа съглас
но параграф 1 се отнася до прилагане
то на обща процедура за подбор за пра
вата за използване, попадащи в обхва
та на член 6б от Директива 2002/20/Е
О (Директива за разрешението), това
становище по-специално:

заличава се

а) идентифицира електронните съоб
щителни услуги, чието предоставяне
на презгранична основа в рамките на
Общността би се възползвало от изп
олзването на честотите или номера
та, правата за които са представени
посредством единна процедура и в съо
тветствие с единен набор от услови
я;

б) идентифицира номерата или номе
рационните блокове, които може да с
е използват за такива услуги;

в) оценява равнището на реално или п
отенциално търсене в рамките на Об
щността за такива услуги, и
г) указва всяко ограничение, което спо
ред него е подходящо за броя на права
та за използване, които ще се предло
жат в съответствие с общата проце
дура по подбор и процедурите, които
ще се следват, за подбора на предприя
тията, на които трябва да се предос
тавят тези права, при надлежно отч
итане, в приложимите случаи, на при
нципите, посочени в член 7 от Дирек
тива 2002/20/ЕО (Директива за разре
шението).

Justification
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The competence should remain with the Member States.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се

Предложение за подбора на предприя
тия

Органът, в съответствие с член 6б о
т Директива 2002/20/ЕО (Директива з
а разрешението):
а) получава и обработва заявления от
предприятия за права за използване н
а радиочестоти и номера и събира ад
министративните такси и таксите, 
наложени на предприятията съобраз
но общата процедура за подбор;

б) извършва общата процедура за подб
ор и предлага предприятието (предпр
иятията), на които може да се предо
ставят индивидуални права за използ
ване в съответствие с тези разпоредб
и;

в) представя доклад пред Комисията, 
подробно описващ получените заявлен
ия, неговата оценка на тези заявлени
я, като се предлага най-подходящото
предприятие (предприятия), на коит
о да се предоставят индивидуални пр
ава за използване, като мотивира тоз
и избор чрез препращане към критери
ите за подбор, посочени в съответна
та изпълнителна мярка.

Justification

Rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the 
Communications Committee (CoCom).
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 13 – параграф първи

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията, Органът пред
ставя становище до Комисията относно
оттеглянето на правата за използване, и
здавани в съответствие с общите процед
ури, предвидени в член 6б от Директива
2002/20/ЕО (Директива за разрешениет
о).

По искане на Комисията или на групат
а за политиката в областта на радио
честотния спектър (RSPG), Мрежат
а представя становище до Комисията и
до групата за политиката в областт
а на радиочестотния спектър (RSPG) 
относно оттеглянето на правата за изпо
лзване, издавани в съответствие с общи
те процедури, предвидени в член 6б от
Директива 2002/20/ЕО (Директива за ра
зрешението).

Justification

The Authority should play a co-ordinating role on spectrum management working with both 
the Commission and the Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се

Мрежова и информационна сигурност

В допълнение към задачите, посочени
в член 4, параграф 3, буква б) и член
19, параграфи 4 и 5, Органът допринас
я за развитието на култура на мрежо
ва и информационна сигурност, по-сп
ециално като: 

а) улеснява сътрудничеството между
Комисията и държавите-членки за ра
зработването на общи методологии з
а предотвратяване, справяне и решав
ане на въпроси, свързани с мрежовата
и информационна сигурност;
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б) съветва Комисията относно изслед
ванията в областта на мрежовата и
информационна сигурност, както и о
тносно ефективното използване на т
ехнологии за предотвратяване на рис
ка; и предприема дейности за оценка
на риска, решения за оперативно съвм
естимо управление на риска и проучва
ния за решения за управление на прева
нтивната дейност в организациите о
т държавния и частния сектор, и

в) допринася към усилията на Общнос
тта за сътрудничество с трети дър
жави и, в приложимите случаи, с ме
ждународни организации за насърчава
не на общ глобален подход към въпрос
ите, свързани с мрежовата и информ
ационна сигурност.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се

Събиране и преразпределение на такс
и за ползване за права на използване н
а радиочестоти и номера и на админи
стративни такси в съответствие с о

бщата процедура за подбор

1. Когато на предприятия се налагат
такси за ползване на права на използв
ане на радиочестоти или номера, изд
адени в съответствие с обща процеду
ра за подбор в съответствие с член 6б
от Директива 2002/20/ЕО (Директива
за разрешението), Органът отговаря
за събирането и преразпределянето н
а тези такси за ползване.
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Таксите за ползване се преразпределя
т след получаването им от Органа ме
жду съответните държавите-членки
и Органа в съответствие със срока и с
ъотношението, които се определят о
т Комисията съгласно член 6б от Ди
ректива 2002/20/ЕО (Директива за раз
решението).

Ако срокът и съотношението не са ус
тановени от Комисията, таксите за
ползване се преразпределят въз основа
на населението на всяка държава-чле
нка, от която се изисква да издава пр
ава за използване през последната пъл
на година преди започване на процедур
ата за подбор.

2. Органът отговаря за събирането и
преразпределянето на администрати
вните такси, наложени след обща пр
оцедура за подбор за права за използва
не на честоти и номера на подбранит
е предприятия за покриване на админ
истративните разходи на националн
ите регулаторни органи за наблюдени
е на спазването на общите условия.

Тези административни такси, посоче
ни в първа алинея, се преразпределят
след получаването им от Органа на ре
левантните национални регулаторни
органи в съответствие със стойност
ите, предоставени от националните
регулаторни органи.

Justification

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG).

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. С оглед на политиката на Общността
в областта на електронните съобщения, 
Органът насърчава обмена на информа
ция както между държавите-членки, так
а и между държавите-членки, национал
ните регулаторни органи и Комисията о
тносно ситуацията и развитието на регу
латорни дейности по отношение на елек
тронните съобщителни мрежи и услуги, 
включително мрежова и информацио
нна сигурност.

1. С оглед на политиката на Общността
в областта на електронните съобщения, 
Мрежата насърчава обмена на информ
ация както между държавите-членки и
Европейския парламент, така и между
държавите-членки, националните регула
торни органи и Комисията относно ситу
ацията и развитието на регулаторни дей
ности по отношение на електронните съ
общителни мрежи и услуги.

Justification

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured. The Authority should not have security powers which 
are already dealt with effectively by the European Network and Information Security Agency 
(ENISA).

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът събира подходяща информ
ация, по-специално в съответствие с
член 13a от Директива 2002/21/ЕО (Р
амкова директива), за да анализира съ
ществуващи и възникващи опасност
и. По-специално той анализира на евр
опейско равнище тези рискове, които
могат да окажат въздействие върху г
ъвкавостта и наличието на електрон
ните съобщителни мрежи и относно
автентичността, целостта и повери
телността на оценената и пренесена
чрез тях информация, и представя ре
зултатите от анализа на държавите-
членки и на Комисията.

заличава се

Justification

Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information 
Security Agency (ENISA).
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Изменение 42

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът допринася за увеличаване н
а знанията и наличието на своевреме
нна, обективна и цялостна информац
ия, включително по въпроси, свързани
с мрежовата и информационна сигурн
ост, за всички ползватели като, inter 
alia, насърчава обмена на текущи най-
добри практики, включително относ
но начини за предупреждаване на полз
вателите и при търсене на взаимодей
ствие между инициативи на държавн
ия и частния сектор.

заличава се

Justification

Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information 
Security Agency (ENISA).

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът отговаря за управлението
и публикуването на база данни относ
но цените на гласови услуги и услуги з
а пренос на данни за мобилни потреби
тели при роуминг в рамките на Общн
остта, включително, в приложимит
е случаи, за специфичните разходи във
връзка с роумингови повиквания, напра
вени и получени в най-отдалечените р
айони на Общността. Той извършва н
аблюдение на процесите при тези цен
и и публикува годишен доклад.

заличава се
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Justification

Intervention in mobile and data roaming was only intended as a market correcting measure 
and was not meant to be permanent. Ongoing monitoring is within the power of the 
Commission, and could be requested but should not be written into regulation.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може да поема специфични до
пълнителни задачи по искане на Комиси
ята.

Мрежата може да поема специфични д
опълнителни задачи по искане на Европ
ейския парламент или на Комисията п
о отношение на всички въпроси, свърз
ани с електронните съобщения.

Justification

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органи на Органа Организация на Мрежата

Органът обхваща: Мрежата назначава свой директор, о
рганизира свой секретариат, съставя
свой бюджет и определя свое седалищ
е.

а) административен съвет

б) съвет на регулаторите
в) директор

г) главен служител по мрежова сигурн
ост
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д) постоянна група на заинтересовани
те страни
е) апелативен съвет.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се

Административен съвет

1. Административният съвет се със
тои от дванадесет членове. Шест се
назначават от Комисията и шест о
т Съвета. Членовете на администра
тивния съвет се назначават така, че
да се гарантират най-високите стан
дарти за компетентност и независи
мост, и широк обхват на съответно е
кспертно мнение. Мандатът е пет го
дини и може да се подновява веднъж.

2. Административният съвет назнач
ава свой председател и свой заместни
к-председател измежду своите членов
е. Заместник-председателят автома
тично замества председателя, ако по
следният не е в състояние да изпълня
ва своите задължения. Мандатът на
председателя и на заместник-председ
ателя е две и половина години и може
да се поднови. Във всеки случай обаче, 
мандатът на председателя и на замес
тник-председателя изтича в момент
а, когато те престанат да бъдат чле
нове на административния съвет.
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3. Заседанията на административния
съвет се свикват от неговия председа
тел. Директорът на органа участва в
разискванията, освен ако администра
тивният съвет реши друго. Админис
тративният съвет заседава не по-ма
лко от два пъти годишно в обикновен
а сесия. Той също така заседава по ин
ициатива на неговия председател, по
искане на Комисията или по искане н
а не по-малко от една трета от негов
ите членове. Административният съ
вет може да покани всяко лице с поте
нциално уместни мнения да вземе уча
стие в неговите заседания в качество
то на наблюдател. Членовете на адм
инистративния съвет могат, в съотв
етствие с условията на процедурния
правилник, да се подпомагат от консу
лтанти или от експерти. Секретарс
ките услуги за административния съв
ет се предоставят от Органа.
4. Решенията на административния
съвет се приемат въз основа на мнози
нство от две трети от присъстващи
те членове.

5. Всеки член има един глас. Процедур
ният правилник посочва по-подробно
разпоредбите, уреждащи гласуването, 
по-специално условията, при които д
аден член може да действа от името
на друг и също така, в приложимите
случаи, правилата, уреждащи кворум
а.

Justification

The Administrative Board may jeopardise the independence of the regulators, is an 
unnecessary layer of bureaucracy and should be removed.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се

Задачи на Административния съвет

1. Административният съвет, след к
онсултиране със съвета на регулатор
ите, назначава директор в съответс
твие с член 29, параграф 2.

2. Административният съвет, след к
онсултиране с директора, назначава г
лавен служител за мрежовата сигурн
ост в съответствие с член 31, парагр
аф 2.

3. Административният съвет назнач
ава членовете на съвета на регулатор
ите в съответствие с член 27, парагр
аф 1.

4. Административният съвет назнач
ава членовете на апелативния съвет
в съответствие с член 33, параграф 1.
5. Административният съвет приема
преди 30 септември всяка година и сле
д консултиране с Комисията и след о
добрението на съвета на регулатори
те в съответствие с член 28, парагра
ф 3, работната програма на Органа за
предстоящата година и я предава на
Европейския парламент, Съвета и Ко
мисията. Работната програма се при
ема без да се засяга годишната бюдже
тна процедура.

6. Административният съвет упраж
нява своите бюджетни правомощия в
съответствие с членове от 36 до 38.

7. След като получи съгласието на Ко
мисията, административният съвет
решава дали да приеме всякакви насле
дства, дарения или субсидии от други
източници на Общността.
8. Административният съвет има ди
сциплинарни правомощия спрямо дире
ктора и главния служител за мрежов
ата сигурност.
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9. Административният съвет, при не
обходимост, изготвя политиката по
персонала на Органа съобразно член
49, параграф 2.

10. Административният съвет прием
а специалните разпоредби относно пр
авото на достъп до документите на
Органа в съответствие с член 47.

11. Административният съвет прием
а годишния доклад относно дейности
те и перспективите на Органа и го пр
едава на Европейския парламент, Съв
ета, Комисията, Европейския иконом
ически и социален съвет и Сметната
палата не по-късно от 15 юни. Както
се посочва в член 28, параграф 4, този
доклад съдържа отделен раздел, одобр
ен от съвета на регулаторите, относ
но регулаторните дейности на Орган
а през разглежданата година.

12. Административният съвет прием
а свой процедурен правилник.

13. Административният съвет предс
тавя становище на Комисията относ
но административните такси, коит
о Органът може да събира от предпр
иятия при изпълнение на своите зада
чи, както се посочва в член 16.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се

Съвет на регулаторите
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1. Съветът на регулаторите се състо
и от един член за всяка държава-член
ка, който е ръководител на независим
ия национален регулаторен орган с от
говорност за текущото прилагане на
регулаторната рамка в държавата-чл
енка, директора и един представител
на Комисията без право на глас. Наци
оналните регулаторни органи номини
рат по един заместник за всяка държ
ава-членка.

2. Директорът е председател на съве
та на регулаторите.

3. Съветът на регулаторите избира з
аместник-председател измежду свои
те членове. Заместник-председателя
т замества председателя, ако последн
ият не е в състояние да изпълнява сво
ите задължения. Мандатът на замес
тник-председателя е две и половина г
одини и може да се поднови. Във всеки
случай обаче, мандатът на заместни
к-председателя изтича в момента, ко
гато той или тя престане да бъде чле
н на съвета на регулаторите.

4. Съветът на регулаторите действа
чрез обикновено мнозинство на своит
е членове. Всеки член или заместник, 
различен от директора и представит
еля на Комисията, има един глас.

5. Съветът на регулаторите приема с
воя процедурен правилник.

6. При изпълнение на предоставените
му задачи от настоящия регламент, с
ъветът на регулаторите действа нез
ависимо и не търси, не иска и не полу
чава указания от никое правителство
на държава-членка или в името на ня
какъв обществен или частен интерес.

7. Секретарските услуги за съвета на
регулаторите се предоставят от Орг
ана.

Изменение 49
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Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Задачи на съвета на регулаторите

1. Съветът на регулаторите предост
авя становище на директора преди пр
иемането на становищата, препорък
ите и решенията, посочени в членове
от 4 до 23 в неговата сфера на компе
тенции. В допълнение, съветът на рег
улаторите предоставя указания на ди
ректора при изпълнение на задачите
на директора.
2. Съветът на регулаторите предост
авя становище относно кандидата за
назначаване като директор в съотве
тствие с член 26, параграф 1 и член
29, параграф 2. Съветът взема това р
ешение въз основа на мнозинство от
три четвърти от неговите членове. 
Директорът не взема участие при изг
отвянето на или при гласуването на
такива мнения.
3. Съветът на регулаторите съгласно
член 26, параграф 5 и член 30, парагра
ф 4 и в съответствие с проектобюдж
ета, създаден по член 37, одобрява раб
отната програма на Органа за следва
щата година относно неговите дейно
сти.

4. Съветът на регулаторите одобрява
независимия раздел по регулаторните
дейности на годишния доклад, както
се предвижда в член 26, параграф 11 и
член 30, параграф 9.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се

Директор

1. Органът се ръководи от своя дирек
тор, който действа независимо при и
зпълнението на своите функции. Без
да се засягат съответните правомощ
ия на Комисията, административния
съвет и съвета на регулаторите, дире
кторът не иска и не получава никакви
указания от никое правителство или
от никой орган.

2. След консултации със съвета на рег
улаторите, директорът се назначава
от административния съвет, въз осн
ова на заслуги, умения и опит, релеван
тни за електронните съобщителни м
режи и услуги, от списък от поне два
ма кандидати, предложени от Комис
ията. Преди назначението избраният
от административния съвет кандида
т може да бъде поканен да направи из
ложение пред компетентната комис
ия на Европейския парламент и да от
говори на поставени от нейните член
ове въпроси.
3. Мандатът на директора е пет годи
ни. В хода на деветмесечния период, п
редшестващ края на този период, Ко
мисията извършва оценка. При оценк
ата Комисията оценява по-специално
: 

а) изпълнението на директора;

б) задълженията и нуждите на Орган
а за предстоящите години.

4. След консултиране със съвета на ре
гулаторите, административният съв
ет, по предложение на Комисията, м
оже да удължи мандата на директор
а еднократно за не повече от три год
ини, при отчитане на доклада за оцен
ката и само в тези случаи, когато то
ва може да се оправдае от задължени
ята и нуждите на Органа.
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Управителният съвет информира Ев
ропейския парламент за намерението
си да удължи мандата на директора. 
В едномесечен срок преди удължаване
то на неговия/нейния мандат директ
орът може да бъде поканен да направ
и изявление пред компетентната ком
исия на Европейския парламент и да
отговори на поставени от нейните ч
ленове въпроси.

5. Директорът може да бъде отстра
нен от поста си единствено с решени
е на управителния съвет след консул
тиране със Съвета на регулаторите. 
Административният съвет взема то
ва решение въз основа на мнозинство
от три четвърти от неговите членов
е.

6. Европейският парламент и Съветъ
т могат да призоват директора да пр
едстави доклад относно изпълнениет
о на неговите задължения.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Задачи на директора

1. Директорът отговаря за представл
яването на органа и отговаря за негов
ото управление.
2. Директорът изготвя работата на
административния съвет. Той или т
я участва, без право на глас, в работа
та на административния съвет.
3. Директорът приема мнения, препор
ъки и решения, посочени в членове от
4 до 23, предмет на съгласието на съв
ета на регулаторите.
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4. Ежегодно директорът изготвя прое
кт за работна програма на Органа до
следващата година и го предава на съв
ета на регулаторите и на Комисията
преди 30 юни на същата година.

Той/тя представя работната програ
ма преди 1 септември за приемане от
административния съвет.

5. Директорът отговаря за изпълнени
ето на годишната програма на Орган
а в съответствие с указанията на съв
ета на регулаторите и на главния слу
жител за мрежовата сигурност спор
ед приложимия случай и в съответст
вие с административния контрол на
административния съвет.
6. Директорът предприема необходим
ите мерки, предимно приемането на в
ътрешни административни указания
и публикуването на съобщения, за да г
арантира функционирането на Орган
а в съответствие с настоящия регла
мент.

7. Директорът прави прогнози за прих
одите и разходите на Органа съгласно
член 37 и изпълнява бюджета на Орга
на съгласно член 38.

8. Ежегодно директорът изготвя прое
кт за годишен доклад относно дейнос
тите на Органа с раздел за регулатор
ните дейности на Органа и раздел за
финансовите и административни въп
роси.

9. По отношение на персонала на Орг
ана, директорът упражнява правомо
щията, предвидени в член 49, парагра
ф 3.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 31 заличава се

Главен служител за мрежовата сигур
ност

1. Главният служител за мрежовата
сигурност отговаря за съгласуване на
задачите на Органа по отношение на
мрежовата и информационна сигурно
ст. Главният служител за мрежоват
а сигурност работи под отговорност
та на и се отчита пред директора. То
й/тя изготвя проекта за годишна раб
отна програма за тези дейности.
2. Главният служител за мрежовата
сигурност се назначава за срок от пет
години от административния съвет, 
въз основа на заслуги, умения и опит, 
подходящи за справяне с въпросите въ
в връзка с мрежовата и информацион
на сигурност, от списък от поне двам
а кандидати, предложени от Комиси
ята.
3. Главният служител за мрежовата
сигурност може да бъде отстранен о
т служба само след решение на админ
истративния съвет, след консултира
не с директора. Административният
съвет взема това решение въз основа
на мнозинство от три четвърти от
неговите членове.

4. След консултиране на директора, а
дминистративният съвет, по предло
жение на Комисията, може да удълж
и мандата на главния служител за мр
ежовата сигурност еднократно за не
повече от три години само в тези слу
чаи, когато това може да се оправдае
от задълженията и нуждите на Орга
на.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се

Постоянна група на заинтересовани л
ица

1. Главният служител за мрежовата
сигурност създава група на постоянни
те заинтересовани страни, съставена
от експерти, представляващи съотве
тните заинтересовани страни, по-сп
ециално от сектора на информационн
ите и съобщителни технологии, пот
ребителски групи и академични експер
ти по мрежова и информационна сигу
рност. В консултация с директора то
й определя процедурите относно, по-к
онкретно, броя, състава, назначаване
то на членовете и дейността на груп
ата.

2. Главният служител за мрежовата
сигурност председателства групата. 
Мандатът на нейните членове е две и
половина години. Членовете на група
та не може да бъдат членове на адми
нистративния съвет или на съвета н
а регулаторите.
3. Представители на Комисията ще и
мат право да присъстват на заседани
ята и да участват в работата на гру
пата.

4. Групата може да съветва главния с
лужител за мрежовата сигурност пр
и изпълнението на неговите/нейните
задължения в съответствие с настоя
щия регламент, при изготвяне на пре
дложение за съответните части на р
аботната програма на Органа, както
и за гарантиране на комуникации със
заинтересованите страни по всички в
ъпроси във връзка с работната програ
ма

Изменение 54
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Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Апелативен съвет

1. Апелативният съвет се състои от
шестима членове и шестима заместн
ици, избрани измежду действащия ил
и предходен висш персонал на национа
лните регулаторни органи, органи по
конкуренцията или други национални
или общностни институции със съот
ветен опит в сектора на електронни
те съобщения. Апелативният съвет о
пределя своя председател.

2. Членовете на апелативния съвет се
назначават от административния съ
вет, по предложение на Комисията, с
лед покана за изразяване на интерес, с
лед консултация със съвета на регула
торите.

3. Мандатът на членовете на апелат
ивния съвет е пет години. Този срок е
подновяем. Членовете на апелативни
я съвет са независими при вземането
на решения. Те не са обвързани с ника
кви указания. Те не могат да извършва
т никакви други задължения в Органа, 
в неговия административен съвет ил
и в неговия съвет на регулаторите. Ч
лен на апелативния съвет не може да
се отстранява от поста по време на
неговия или нейния мандат, освен ако
той или тя не бъде счетен за виновен
за сериозно неправомерно поведение и
административният съвет, след конс
ултиране на съвета на регулаторите, 
вземе решение в този смисъл.
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4. Членовете на апелативния съвет н
е могат да участват в каквото и да е
апелативно производство, ако имат л
ичен интерес от него или преди това
са участвали като представители на
някоя от страните по производство
то, или ако са участвали в решениет
о, което се обжалва.

Ако поради някоя от причините, посо
чени в първа алинея, или поради някак
ва друга причина член на апелативния
съвет смята, че друг член не трябва д
а участва в някое апелативно произво
дство, членът съответно уведомява а
пелативния съвет. Може да се възраз
и срещу член на апелативния съвет о
т всяка страна по апелативното про
изводство поради някое от основания
та, посочени в първа алинея, или ако е
заподозрян в пристрастие. Възражен
ието не може да се основава на гражд
анството на членовете и няма да бъд
е допустимо ако, независимо че е знае
ла причината за възражението, стра
ната по апелативното производство
е предприела процесуални стъпки.

5. Апелативният съвет взема решени
е относно действието, което трябва
да се предприеме в случаите, указани в
параграф 4, без участието на засегна
тия член. За целите на вземането на
това решение засегнатият член се за
мества в апелативния съвет от негов
ия заместник, освен ако заместникът
не се намира в подобно положение. В
такъв случай председателят определя
заместник измежду наличните замес
тници.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 34 заличава се

Обжалване
1. Апелативният съвет отговаря за р
ешаване на жалби срещу решения или
мерки, взети от органа в области, обх
ванати от член 8, параграф 1.
2. Решенията на апелативния съвет с
е приемат въз основа на квалифицира
но мнозинство от не по-малко от шес
т негови членове. Апелативният съве
т се свиква при необходимост.
3. Жалба, внесена съгласно параграф 1, 
няма отлагащо действие. При все тов
а, ако апелативният съвет счете, че
това се налага от обстоятелствата, 
може да отложи изпълнението на ос
пореното решение.

4. Жалбата, заедно с изложението на
мотивите за нея, се внасят в Органа в
писмена форма в срок от два месеца о
т съобщаването на решението или м
ярката на засегнатото предприятие, 
или при липсата на такъв, в деня, в ко
йто органът е оповестил своята мяр
ка или решение. Апелативният съвет
произнася решение по жалбата в двум
есечен срок след внасяне на жалбата.

5. Ако жалбата е допустима, апелат
ивният съвет разглежда дали тя е на
длежно обоснована. Той отправя пока
на до страните винаги, когато е необ
ходимо за апелативното производств
о да се опишат коментари по издаден
и от него съобщения или относно съо
бщения от другите страни по апелат
ивното производство в указаните сро
кове. Страните по апелативното про
изводство имат правото да направят
устни изложения.
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6. Апелативният съвет, по смисъла н
а този член, може да упражнява всяк
о правомощие, което е предоставено
на компетенцията на Органа или мо
же да предостави случая на компетен
тен орган на Органа. Последният е об
вързан от решението на апелативния
съвет.

7. Апелативният съвет приема своя п
роцедурен правилник.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се

Искове пред Първоинстанционния съд
и Съда на Европейските общности

1. Може да се заведе иск пред Първоин
станционния съд или Съда на Европей
ските общности в съответствие с чл
ен 230 на Договора за оспорване на ре
шение, взето от апелативния съвет, 
или в случаите, когато не се предвиж
да право на обжалване пред Съвета, в
зето от Органа.

2. В случай че Органът не вземе решен
ие, може да се заведе иск за бездейств
ие пред Първоинстанционния съд или
Съда на Европейските общности в съ
ответствие с член 232 на Договора.

3. От органа се изисква да предприеме
необходимите мерки за изпълнение на
решението на Първоинстанционния с
ъд или Съда на Европейските общнос
ти.

Изменение 57

Предложение за регламент
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Член 36 – параграф 1 – букви а до д

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) такси за предоставени от Органа у
слуги;

а) една трета от годишното финанси
ране се внася директно под формата
на субсидия от Общността, в рамки
те на подходящата функция от бюд
жета на Европейските общности, ка
кто е определено от бюджетния орга
н, в съответствие с точка 47 от Ме
ждуинституционалното споразумени
е от 6 май 2006 г.;

б) дял от таксите за ползване, плате
ни от заявителите в съответствие с
разпоредбите на член 17;

б) две трети от годишните приходи
представляват директни вноски от н
ационалните регулаторни органи. Дър
жавите-членки са задължени да гара
нтират, че националните регулаторн
и органи разполагат с достатъчни фи
нансови и човешки ресурси, за да изпъ
лняват задачите, които им възлага О
рганът на европейските регулатори в
областта на далекосъобщенията
(BERT), и да дадат възможност за по
добаващо финансиране на последния. 
Държавите-членки следва да определя
т бюджетния ред, който национални
те регулаторни органи трябва да изпо
лзват оттук насетне за предоставян
е на ресурси за Органа на европейскит
е регулатори в областта на далекосъо
бщенията (BERT) от годишните си б
юджети. Бюджетите се оповестява
т публично.

в) субсидия от Общността, включена
в общия бюджет на Европейските об
щности (раздел на Комисията);
г) всякакви наследства, дарения или су
бсидии, както се посочва в член 26, па
раграф 7.

д) всякакви доброволни вноски от стр
ана на държавите-членки или от тех
ните регулаторни органи.

Justification

Adlib Express Watermark



PE404.779v02-00 46/55 AD\725955BG.doc

BG

The Authority should not have the power to collect fees. In order to ensure effective 
independence from the Commission, the Authority should be mostly funded by the Member 
States.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите на Органа обхващат разход
и за персонал, административни, инфра
структурни и оперативни разходи.

2. Разходите на Мрежата обхващат раз
ходи за персонал, административни, ин
фраструктурни и оперативни разходи, в
ключително разходите, свързани със с
ъздаването на независим секретариа
т.

Justification

The Authority should have a secretariat that covers the full administrative needs of its 
operation.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Административният съвет предст
авя становище относно окончателни
те отчети на Органа.

заличава се

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Финансовите правила, приложими спря
мо Органа, се изготвят от администра
тивния съвет след консултация с Коми
сията. Тези правила могат да се различа
ват от Регламент (ЕО, Евратом) №
2343/2002 на Комисията, ако това се нал
ага поради специфичните оперативни н
ужди за функционирането на Органа и с
амо след предварителното съгласие на
Комисията.

Финансовите правила, приложими спря
мо Мрежата, се изготвят от Мрежата
след консултация с Комисията. Тези пра
вила могат да се различават от Регламен
т (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комиси
ята, ако това се налага поради специфич
ните оперативни нужди за функционира
нето на Мрежата и само след предвари
телното съгласие на Комисията.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 заличава се

Мерки за борба с измамите

1. За целите на борбата с измамите, 
корупцията и други незаконни действ
ия без никакви ограничения се прилага
т разпоредбите на Регламент (ЕО) №
1073/1999 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 май 1999 г. относн
о разследванията, провеждани от Евр
опейската служба за борба с измамит
е (OLAF).

2. Органът се присъединява към межд
уинституционалното споразумение о
т 25 май 1999 г. между Европейския п
арламент, Съвета на Европейския съ
юз и Комисията на Европейските об
щности относно вътрешните разсле
двания от страна на Европейската сл
ужба за борба с измамите (OLAF) и н
езабавно приема подходящи разпоредб
и за целия персонал на Органа.
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3. Решенията за финансиране и спора
зуменията, както и инструментите
за изпълнение, произтичащи от тях, 
изрично предвиждат, че Сметната п
алата и OLAF при нужда могат да из
вършват проверки на място сред бене
фициерите на средствата, изразходен
и от Органа, както и на персонала, о
тговорен за разпределянето на тези п
арични средства.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите, като де
йства по предложение на директора, 
може да разреши на заинтересованит
е страни да наблюдават протичанет
о по някои от дейностите на Органа.

заличава се

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решенията, взети от Органа съглас
но член 8 от Регламент (ЕО) №
1049/2001, могат да подлежат на жа
лба до омбудсмана или на производств
о пред Съда на Европейските общнос
ти в съответствие с условията, пред
видени съответно в членове 195 и 230 
от Договора.

заличава се

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 48
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48 заличава се

Правен статут

1. Органът е орган на Общността с ю
ридическа правосубектност.
2. Във всяка от държавите-членки Ор
ганът се ползва от най-широката пра
восубектност, предоставяна на юрид
ическите лица.в съответствие с наци
оналното законодателство. Той мож
е по-специално да придобива и да се ра
зпорежда с движимо и недвижимо им
ущество и да бъде страна по юридиче
ски производства.
3. Органът се представлява от своя д
иректор.

4. Седалището на Органа се намира в
[…]. Докато се подготвят неговите п
омещения, той ще се помещава в поме
щенията на Комисията.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се

Персонал

1. Правилникът за длъжностните ли
ца на Европейските общности, Услов
ията за работа на другите служител
и на Европейските общности и прави
лата, приети съвместно от институ
циите на Европейската общност за ц
елите на прилагането на този правил
ник за длъжностните лица и условия
за работа, се прилагат спрямо персон
ала на Органа, включително директор
а и главния служител за мрежовата с
игурност.
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2. Административният съвет, в съгла
сие с Комисията, приема необходими
те мерки за изпълнение, в съответст
вие с разпоредбите, предвидени в член
110 от Правилника за длъжностните
лица на Европейските общности.

3. По отношение на своя персонал Орг
анът упражнява правомощията, пред
оставени на назначаващия орган от
Правилника за длъжностните лица н
а Европейските общности и на орган
а, оправомощен да сключва трудови до
говори съгласно Условията за работа
на другите служители на Европейски
те общности.

4. Административният съвет може
да приема разпоредби, позволяващи на
емането на национални експерти от
държавите-членки по силата на прео
тстъпване на Органа.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 заличава се

Привилегии и имунитети
Протоколът за привилегиите и имун
итетите на Европейските общности
се прилага спрямо Органа и неговия пе
рсонал.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се
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Отговорност на Органа

1. В случай на извъндоговорна отговор
ност, Органът, в съответствие с общ
ите принципи за правните системи н
а държавите-членки, обезщетява всяк
а вреда, причинена от него или от нег
овия персонал при изпълнението на т
ехните задължения. Съдът на Европе
йските общности има юрисдикция по
всеки спор във връзка с обезщетяване
то на подобна вреда.

2. Личната финансова и дисциплинар
на отговорност на персонала на Орга
на към органа се урежда от съответн
ите разпоредби, приложими спрямо п
ерсонала на Органа.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 54 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54а
Мрежата на националните регулато
рни органи представя на Европейския
парламент ежегоден доклад за своята
дейност.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение
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В рамките на пет години от ефективнот
о начало на дейностите и на всеки пет
години след това Комисията публикува
общ доклад относно придобития опит в
следствие на дейността на Органа и на
процедурите, предвидени в настоящия р
егламент. Оценката обхваща резултатит
е, постигнати от Органа, и неговите ме
тоди на работа, във връзка с неговите ц
ел, мандат и задачи, определени в насто
ящия регламент и в неговите годишни
работни програми. Оценката взема пред
вид становищата на заинтересованите с
трани както на равнището на Общностт
а, така и на национално равнище. Докла
дът и всякакви съпътстващи предложен
ия се препращат на Европейския парлам
ент и на Съвета.

В рамките на пет години от ефективнот
о начало на дейностите Комисията публ
икува общ доклад относно придобития
опит вследствие на дейността на Мреж
ата и на процедурите, предвидени в нас
тоящия регламент. Оценката обхваща ре
зултатите, постигнати от Мрежата, и н
ейните методи на работа, във връзка с
нейните цел, мандат и задачи, определе
ни в настоящия регламент и в нейните
годишни работни програми. Оценката в
зема предвид становищата на заинтерес
ованите страни както на равнището на
Общността, така и на национално равни
ще. Докладът и всякакви съпътстващи п
редложения се препращат на Европейск
ия парламент и на Съвета.

В случай, че докладът за оценка, предв
иден в параграф 1, посочва, че поради
обективни обстоятелства, свързани с
функционирането на вътрешния паза
р, е необходимо да се продължи дейно
стта на Мрежата за точно определе
н период от време, Европейският пар
ламент и Съветът, в съответствие с
член 251 от Договора за ЕО, могат да
продължат дейността на Мрежата
еднократно за период, който не надви
шава две години. 

Мрежата прекратява изпълнението
на функциите си не по-късно от пет г
одини след тяхното поемане, освен ак
о Европейският парламент и Съветъ
т, в съответствие с член 251 от Дого
вора за ЕО, продължат дейността на
Мрежата за точно определен период
от време въз основа на обективна обос
новка от страна на Комисията.

Justification

Regulation needs to reflect the transitory nature of ex-ante telecom regulation, which has to 
eventually give up place to general competition law. The introduction of a “sunset clause” 
would be a practical step towards de-regulation sending signals to the market consistent with 
the policy objectives of promoting investments.

Adlib Express Watermark



AD\725955BG.doc 53/55 PE404.779v02-00

BG

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се

Преходни разпоредби

1. Най-късно на 14 март 2011 г. Орган
ът поема отговорността за всички де
йности, предприети от Европейскат
а агенция за мрежова и информацион
на сигурност преди тази дата и коит
о попадат в обхвата на настоящия ре
гламент.

2. Делът на собственост във всяко дв
ижимо имущество, притежавано от
Европейската агенция за мрежова и и
нформационна сигурност към датат
а, посочена в параграф 1 по-горе, се пр
ехвърля на Органа, считано от тази д
ата.

Justification

Security matters are already dealt with effectively by ENISA and should not fall under the 
remit of the Authority.
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