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КРАТКА ОБОСНОВКА

A competitive and efficient telecommunications infrastructure is important to the 
competitiveness of the EU. With that in mind, five framework directives came into force in 
2003 and a Commission Decision established the European Regulators Group (ERG) in 2002.
In 2006 the Commission reported on the functioning of the directives and launched a public 
consultation.  It was concluded that there was a lack of consistency in the application of EU 
rules and that regulatory fragmentation was a problem.

A new package of proposals revising the telecom framework and proposing the establishment 
of a European Electronic Communications Market Authority (EECMA) has now been put 
forward. Its remit covers a variety of functions including spectrum, rights of use of numbers, 
security and number portability. EECMA would replace both the ERG and the European 
Network and Information Security Agency (ENISA) and have an Administrative Board.

According to the Commission Decision setting up the ERG, it can adopt its rules of procedure 
by consensus or a two-thirds majority in the event of no consensus. According to the 
Commission's explanatory memorandum in connection with EECMA, in practice the approach 
within ERG is that it usually requires agreement of all 27 regulators.

The draughtsperson believes it would be beneficial to extend the ERG, making best use of its 
expertise, in particular charging it to work for regulatory convergence and establishing a 
definitive form of majority voting to provide greater impetus. However it is questioned 
whether it is necessary to create EECMA, either at all or in the form proposed, and whether 
absorption of the functions of ENISA and other bodies is appropriate. There is a need for the 
ERG or EECMA to gain a firm legal basis beyond the limited confines of the 2002 
Commission decision, but the accompanying changes in structure and responsibilities are 
substantial and cover aspects that are being satisfactorily managed under the present 
arrangements. It is therefore necessary to analyse whether the Commission's approach is 
proportionate or extends into areas that should be left with Member States.

The main challenges are that of regulation and therefore the prime movers in the Authority, 
whatever form it takes, must be the regulators. It is not considered that the 'standard' Agency 
structure proposed by the Commission is satisfactory. In particular greater accountability to the 
Parliament is needed to balance the interests of the Commission and Member States. It is 
recommended that the entity be established under Article 95, which is already a basis for this 
regulation. In this context attention is drawn to the judgment of the ECJ Grand Chamber of 2 
May 2006 in Case C-217/04 UK v Parliament and Council, in which it is stated that:

"nothing in the wording of Article 95 EC implies that the addressees of the measures adopted 
by the Community legislature on the basis of that provision can only be the individual 
Member States. The legislature may deem it necessary to provide for the establishment of a 
Community body responsible for contributing to the implementation of a process of 
harmonisation".

A further concern with the Commission's proposed Agency structure is the possibility of 
compromise of the Board of Regulators by the Administrative Board. It may be possible to 
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dispense with the Board and just have a Director. It is important that if there is a Board or 
Executive of some kind that it should be appointed independently of the Commission, given 
that it has to advise the Commission. Therefore it is recommended that the Parliament be 
involved in the appointment of the Director and any Board or Executive, not just the Member 
States and Commission.  

It is acknowledged that there may be decisions that could be taken by the Authority, but a clear 
framework for those needs to be established through the process of regulatory convergence 
and future recommendations, all of which should be subject to Parliamentary scrutiny.

ENISA, which has not been functioning for long, is replaced in the proposal by a Chief 
Network Security Officer and a Permanent Stakeholder's Group. It is not clear what advantage 
this brings over and above taking due regard of ENISA. However it may be worthwhile to 
have a more general stakeholder group providing input to the Authority and the Parliament, 
although it is recognised that care has to be taken concerning regulatory independence.

It has also been proposed that EECMA should advise the Commission on the exercise of 
powers relating to designation of the spectrum, supplanting the Radio Spectrum Policy Group 
which is the existing spectrum policy advisor to the Commission.  It is not believed that the 
Commission should necessarily be given such spectrum designating powers, but in any event 
the Authority would not be the appropriate advisory body given that many of the national 
regulatory authorities of which it is composed do not have spectrum responsibilities and 
therefore the necessary experience. Spectrum should be left with the RSPG.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, изследва
ния и енергетика да включи в доклада, който ще приеме, следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията призна глобалния и транс
граничен характер на глобалния пазар
на далекосъобщенията, като отбеляз
а, че този пазар се различава от теле
комуникационните услуги, предостав
яни само на национално равнище, и че
се предвижда единен пазар на всички г
лобални телекомуникационни услуги, 
който трябва да се различава от тел
екомуникационните услуги само на на
ционално равнище.
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Обосновка

GTS markets have bespoke contracts that are negotiated for multi-country solutions and the 
arrangements for such matters are not specific to any single country or geography.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Европейски орган за паза
ра на електронни съобщения с отговор
ностите, предвидени в настоящия регла
мент.

1. Създава се Органът на европейскит
е регулатори в областта на далекосъо
бщенията (BERT) ("Органът") с отго
ворностите, предвидени в настоящия ре
гламент.

Обосновка

It is unnecessary to create a market authority and it should be replaced by an advisory 
committee embedded in EU law. The judgment of the ECJ Grand Chamber of 2 May 2006 in 
Case C-217/04 UK v Parliament and Council indicates that Article 95 can be used as a basis 
for establishment of a Community body.

Изменение 3

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. 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, посредством задачите, посочен
и в глави II и III.
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Обосновка

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът изпълнява своите задачи в съ
трудничество с националните регулатор
ни органи и Комисията в европейска си
стема за регулиране на електронните
съобщения.

3. Органът изпълнява своите задачи в съ
трудничество с националните регулатор
ни органи и Комисията.

Обосновка

Many of the regulatory responsibilities of the Authority should be removed and remain with 
the Member States.

Изменение 5

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 Комис
ията или на Европейския парламент и
ли по своя собствена инициатива и подп
омага Комисията и Европейския парла
мент, като им предоставя допълнителн
а техническа подкрепа по всички въпрос
и относно електронните съобщения;

Обосновка

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 6
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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

Обосновка

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

Изменение 7

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – буква ж

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
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Обосновка

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 9

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

Обосновка

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3, буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) разработва общи позиции относн
о общоевропейски въпроси като глоба
лните телекомуникационни услуги, с
цел да засили съгласуваността на регу
лирането и да насърчи общоевропейск
ия пазар и общоевропейските правил
а;

Обосновка

Under the current EU General Framework, a GTS provider must comply with each NRA’s 
individual authorisation requirements in order to be able to provide a pan-European service.
There are considerable variations in these national arrangements and the compliance 
obligations that arise under national authorisation regimes also vary significantly.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. По искане на Европейския парламен
т или на Комисията, Органът изказва с
тановища по всички въпроси от парагр
аф 3, свързани с електронните съобщен
ия. Комисията може да поиска стано
вище относно други въпроси, свързани
с електронните съобщения, при поло
жение, че искането е обосновано и пр
опорционално и че едновременно с пре
дставяне на искането Европейският
парламент и Съветът са уведомени з
а това и им е предоставена възможно
ст за контрол.

Обосновка

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 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът по-специално допринася за х
армонизираното прилагане на разпоред
бите на Рамковата директива и специфи
чните директиви като подпомага Комис
ията при изготвянето на препоръки или
решения, които трябва да се приемат от
Комисията в съответствие с член 19 от
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директ
ива).

2. Органът насърчава регулаторното с
ближаване и допринася за хармонизира
ното прилагане на разпоредбите на Рам
ковата директива и специфичните дирек
тиви като подпомага Комисията при изг
отвянето на решения, които трябва да се
приемат от Комисията в съответствие с
член 19 от Директива 2002/21/ЕО (Рамк
ова директива).

Обосновка

Regulatory convergence is imperative. Recommendations are not open to Parliamentary 
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scrutiny and the explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority 
to be established as "accountable to the European Parliament". Parliamentary scrutiny must 
therefore be ensured.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – встъпителна фраза

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпросите, посочени в параграф 1, вк
лючват:

3. Въпросите, посочени в параграф 1, с
а:

Обосновка

The responsibilities of the Authority should be clearly defined.

Изменение 14

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

Обосновка

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д) 
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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) в сътрудничество със съответните
национални регулаторни органи анали
зира специфичните национални пазари
в съответствие с член 16 от Директива
2002/21/ЕО (Рамкова директива);

Обосновка

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

Изменение 16

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

Обосновка

The competence should remain with the Member States.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

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 коит
о могат да се предоставят индивидуа
лни права за използване за честоти и
ли номера за услуги с презграничен по
тенциал.

Обосновка

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

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква па) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) мерки за гарантиране на развитие
то на общоевропейски правила и услов
ия за доставчиците на глобални теле
комуникационни услуги.

Обосновка

Under the current EU General Framework, a GTS provider must comply with each NRA’s 
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individual authorisation requirements in order to be able to provide a pan-European service.
There are considerable variations in these national arrangements and the compliance 
obligations that arise under national authorisation regimes also vary significantly.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всички становища на Органа се пр
едоставят на Европейския парламен
т и Органът информира Европейския
парламент за окончателните си пред
ложения в рамките на процедурата п
о регулиране с контрол.

Обосновка

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 21

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Ако Органът получи искане от Комис
ията съгласно член 16, параграф 7 от Ди
ректива 2002/21/ЕО (Рамкова директив
а) да анализира специфичния релеванте
н пазар в рамките на една държава-член
ка, той изказва становище и предоставя
на Комисията необходимата информаци
я, включително резултатите от обществе
ните консултации и анализа на пазара. 
Ако Органът установи, че конкуренция
та на този пазар не е ефективна, негово
то становище, след обществена консул
тация, включва проектомярка, указваща
предприятието (предприятията), които с
поред него трябва да се определят за им
ащи значително пазарно влияние на тоз
и пазар и съответните задължения, коит
о трябва да се наложат.

1. Ако Органът получи искане от Комис
ията съгласно член 16, параграф 7 от Ди
ректива 2002/21/ЕО (Рамкова директив
а) да анализира специфичния релеванте
н пазар в рамките на една държава-член
ка, той осъществява проучване на паза
ра в сътрудничество със съответнит
е национални регулаторни органи. Те
изказват съвместно становище, което
Органът одобрява в окончателен вид,
и предоставят на Комисията необходи
мата информация, включително резулта
тите от обществените консултации и ан
ализа на пазара. Ако Органът и национа
лният регулаторен орган установят, 
че конкуренцията на този пазар не е ефе
ктивна, тяхното становище, след обще
ствена консултация, включва проектомя
рка, указваща предприятието (предприя
тията), които според тях трябва да се о
пределят за имащи значително пазарно
влияние на този пазар и съответните зад
ължения, които трябва да се наложат.

2. По целесъобразност Органът може
да се консултира със съответните нацио
нални органи по конкуренцията, преди
да предостави своето становище на Ком
исията.

2. Органът се консултира със съответни
те национални органи по конкуренцият
а, преди да предостави своето становищ
е на Комисията.

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

3. Органът и националният регулатор
ен орган предоставят на Комисията пр
и поискване цялата информация, с коят
о разполагат, за изпълнение на задачит
е, указани в параграф 1.

Обосновка

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 22

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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

Обосновка

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

Изменение 23

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

Обосновка

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

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 Органът предоставя с
ъвети на Комисията и на групата по по
литиката в областта на радиочесто
тния спектър, по целесъобразност, въ
в връзка с въпросите в обхвата на отг
оворността на Органа, които засягат
или са засегнати от използването на р
адиочестотите за електронни съобщени
я в Общността. Органът работи в тяс
но сътрудничество с групата по поли
тиката в областта на радиочестотн
ия спектър, по целесъобразност.

Обосновка

The Radio Spectrum Policy Group should retain competence over spectrum but, where 
appropriate, the Authority should co-operate and provide assistance.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване Органът предоставя с
ъвети на Комисията относно изготвян
ето на общи цели на политиката, посоче
ни в член 6, параграф 3 от Решение
676/2002/ЕО (Решение за радиочестотни
я спектър), когато те попадат в рамките
на сектора на електронните съобщения.

3. Комисията може да поиска от Орг
ана да консултира групата по полит
иката в областта на радиочестотни
я спектър относно изготвянето на общ
и цели на политиката, посочени в член
6, параграф 3 от Решение 676/2002/ЕО (
Решение за радиочестотния спектър), ко
гато те попадат в рамките на сектора на
електронните съобщения.

Обосновка

The Radio Spectrum Policy Group should retain competence over spectrum but, where 
appropriate, the Authority should co-operate and provide assistance.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Органът публикува годишен доклад о
тносно бъдещето развитие на честотит
е в сектора и политиките на електронн
ите съобщения, в който идентифицир
а потенциални нужди и предизвикателс
тва.

4. Органът, в сътрудничество с Група
та за политиката в областта на рад
иочестотния спектър (RSPG), води ре
гистър на бъдещото развитие на честот
ите в сектора на електронните съобщен
ия. От време на време, по целесъобраз
ност, или по искане на Комисията, О
рганът представя доклад относно пот
енциални нужди и предизвикателства.

Обосновка

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.
The Radio Spectrum Policy Group (RSPG) may be better placed to fulfil this competence.

Изменение 27

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
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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).

Обосновка

The competence should remain with the Member States.

Изменение 28

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;
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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.

Обосновка

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 29

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията, Органът предс
тавя становище до Комисията относно о
ттеглянето на правата за използване, из
давани в съответствие с общите процед
ури, предвидени в член 6б от Директива
2002/20/ЕО (Директива за разрешениет
о).

По искане на Комисията, Органът или
Групата за политиката в областта н
а радиочестотния спектър (RSPG), п
редставя становище до Комисията и на
RSPG относно оттеглянето на правата з
а използване, издавани в съответствие с
общите процедури, предвидени в член 6
б от Директива 2002/20/ЕО (Директива з
а разрешението).

Обосновка

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

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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:

Органът се свързва по целесъобразност
с Европейската агенция за мрежова и
информационна сигурност (ENISA). П
о искане на Комисията и на ENISA, О
рганът предоставя на Комисията и н
а ENISA становище по въпросите, свъ
рзани със сигурността.

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;

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

допринася към усилията на Общност
та за сътрудничество с трети държа
ви и, в приложимите случаи, с между
народни организации за насърчаване н
а общ глобален подход към въпросите, 
свързани с мрежовата и информацион
на сигурност.

Обосновка

While it is desirable to have input from the Authority, security matters are already dealt with 
effectively by ENISA and the competence should remain with them.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Органът може по своя собствена иници
атива да предостави становище на Коми
сията относно въпросите, указани в чле
н 4, параграф 2, член 7, параграф 1, член
8, параграф 3, член 10, параграф 1, член
ове 12, 14, 21 и 22.

Органът може по своя собствена иници
атива да предостави становище на Евро
пейския парламент и на Комисията в ч
астност относно въпросите, указани в
член 4, параграф 2, член 7, параграф 1, ч
лен 8, параграф 3, член 10, параграф 1, ч
ленове 12, 14, 21 и 22, а също така и п
о други въпроси, които сметне за важ
ни..

Обосновка

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. Other amendments delete Article 12 because 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 32

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Събиране на административни такси

за предоставени от Органа услуги
1. Комисията определя администрат
ивните такси, които се налагат на п
редприятията за предоставени от Ор
гана услуги в съответствие с процедур
ата, указана в член 54, параграф 2 и въ
з основа на становище на Органа. Орг
анът събира тези административни
такси.
2. Административните такси се нала
гат на отделните предприятия обек
тивно, прозрачно и съразмерно, при св
еждане до минимум на допълнителни
те административни разходи и съпъ
тстващите такси.
3. Административните такси, посоче
ни в параграф 1, могат да обхващат:
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а) административните разходи, поне
сени от Органа при провеждане на пр
оцедурата за подбор в съответствие
с член 12;

б) обработването на жалби в съотве
тствие с член 34;
в) административните разходи, поне
сени от Органа при администриране
то на Европейското телефонно номе
рационно пространство в съответст
вие с член 8. Всички такси се изразява
т и плащат в евро.
4. Размерът на административните
такси се фиксира на равнище, което д
а гарантира, че приходите от тези т
акси по принцип са достатъчни за по
криване на цялостните разходи по пр
едоставените услуги.
5. Органът публикува годишен преглед
на своите административни разходи
и такси. При всяка разлика между об
щата сума на таксите и на общите а
дминистративни разходи той предст
авя становище до Комисията, като п
осочва подходящите промени, които
трябва да се направят в таксите.

Обосновка

The competence should be left with the Member States.

Изменение 33

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
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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.
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.

Обосновка

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG).
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед на политиката на Общността
в областта на електронните съобщения, 
Органът насърчава обмена на информац
ия както между държавите-членки, така
и между държавите-членки, национални
те регулаторни органи и Комисията отн
осно ситуацията и развитието на регула
торни дейности по отношение на електр
онните съобщителни мрежи и услуги, вк
лючително мрежова и информационн
а сигурност.

1. С оглед на политиката на Общността
в областта на електронните съобщения, 
Органът насърчава обмена на информац
ия както между държавите-членки, така
и между държавите-членки, национални
те регулаторни органи Европейския пар
ламент и Комисията относно ситуация
та и развитието на регулаторни дейност
и по отношение на електронните съобщ
ителни мрежи и услуги. 

Обосновка

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

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) представя доклад относно различи
ята между регулаторните практики
и предложения за постигане на сбли
жаване между тези практики. Когат
о Органът счете за необходимо прием
ането на задължителни правила отн
осно регулаторните практики, той п
рави съответни препоръки до Комиси
ята, включително за тяхното изпълн
ение. На Органа може да се дадат пра
вомощия за изпълнение.

Обосновка
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Regulatory convergence is imperative, together with a mechanism for its enforcement should 
that be necessary.

Изменение 36

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

Обосновка

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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

Обосновка

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

Изменение 38

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

Обосновка

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 39
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Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Органът може да поема специфични до
пълнителни задачи по искане на Комиси
ята или на Европейския парламент по
отношение на всички въпроси, свързан
и с електронните съобщения.

Обосновка

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 40

Предложение за регламент
Член 24 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) административен съвет заличава се

Обосновка

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

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 24 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) главен служител по мрежова сигурн
ост

заличава се

Обосновка

The Authority should not have power over security and this makes the Chief Network Security 
Officer redundant.
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Изменение 42

Предложение за регламент
Член 24 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) апелативен съвет. заличава се

Обосновка

The Authority should not have power over the right of use numbers and this makes the Board 
of Appeal redundant. 

Изменение 43

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.
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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.
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.
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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.

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

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Директорът се назначава по споразум
ение между Европейския парламент и
Съвета, и след консултиране с Комис
ията, в съответствие с член 29, парагра
ф 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.
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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. 
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.  
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11. Административният съвет прием
а годишния доклад относно дейностите
и перспективите на Органа и го предава
на Европейския парламент, Съвета, Ком
исията, Европейския икономически и со
циален съвет и Сметната палата не по-к
ъсно от 15 юни. Както се посочва в член
28, параграф 4, този доклад съдържа о
тделен раздел, одобрен от съвета на р
егулаторите, относно регулаторните д
ейности на Органа през разглежданата г
одина. 

Съвета на регулаторите приема годи
шния доклад относно дейностите и перс
пективите на Органа и го предава на Ев
ропейския парламент, Съвета, Комисият
а, Европейския икономически и социале
н съвет и Сметната палата не по-късно о
т 15 юни. Както се посочва в член 28, па
раграф 4, този доклад включва раздел, 
одобрен от съвета на регулаторите, отно
сно регулаторните дейности на Органа
през разглежданата година. Европейски
ят парламент може да поиска даден
представител на Съвета на регулато
рите да се обърне към него по съотве
тни въпроси, свързани с неговата регу
латорна дейност.

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.

Обосновка

The Administrative Board may jeopardise the independence of the regulators, is an 
unnecessary layer of bureaucracy and should be removed. With the Board of Regulators as 
the governing body of the Authority, it should be held accountable for the Authority's 
performance.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът на регулаторите действа чрез
обикновено мнозинство на своите член
ове. Всеки член или заместник, различе
н от директора и представителя на Ком
исията, има един глас.

4. Съветът на регулаторите действа чрез
квалифицирано мнозинство от две тр
ети на своите членове. Всеки член или
заместник, различен от представителя н
а Комисията, има един глас.

Обосновка
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There is no reason to rule out the right to vote of the Director. A qualified majority is 
required to ensure that measured decisions are taken.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът на регулаторите приема своя
процедурен правилник.

5. Съветът на регулаторите приема своя
процедурен правилник чрез квалифици
рано мнозинство от две трети от чл
еновете му.

Обосновка

A qualified majority is required to ensure that measured decisions are taken.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При изпълнение на предоставените м
у задачи от настоящия регламент, съвет
ът на регулаторите действа независимо
и не търси, не иска и не получава указан
ия от никое правителство на държава-чл
енка или в името на някакъв обществен
или частен интерес.

6. При изпълнение на предоставените м
у задачи от настоящия регламент, Съвет
ът на регулаторите действа независимо
и не търси, не иска и не получава указан
ия от никое правителство на държава-чл
енка или в името на някакъв обществен
или частен интерес, и остава независи
м от Комисията.

Обосновка

Independence from the Commission must be ensured.  

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Органът се ръководи от своя директо
р, който действа независимо при изпълн
ението на своите функции. Без да се зас
ягат съответните правомощия на Комис
ията, административния съвет и съве
та на регулаторите, директорът не иска
и не получава никакви указания от нико
е правителство или от никой орган.

1. Органът се ръководи от своя директо
р, който действа независимо при изпълн
ението на своите функции. Без да се зас
ягат съответните правомощия на Европ
ейския парламент, Съвета, Комисията
и Съвета на регулаторите, директорът н
е иска и не получава никакви указания о
т никое правителство или от никой орга
н.

Обосновка

The Administrative Board should be removed while the powers of the Council and Parliament 
should be recognised.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултации със съвета на рег
улаторите, директорът се назначава от
административния съвет, въз основа
на заслуги, умения и опит, релевантни з
а електронните съобщителни мрежи и у
слуги, от списък от поне двама канди
дати, предложени от Комисията. Пр
еди назначението избраният от адми
нистративния съвет кандидат може
да бъде поканен да направи изложение
пред компетентната комисия на Европе
йския парламент и да отговори на поста
вени от нейните членове въпроси.

2. По споразумение между Европейски
я парламент и Съвета, и след консул
тация с Комисията и със съвета на ре
гулаторите, директорът се назначава въз
основа на заслуги, умения и опит, релев
антни за електронните съобщителни мр
ежи и услуги. Кандидатът може да бъ
де поканен да направи изложение пред
компетентната комисия на Европейския
парламент и да отговори на поставени о
т нейните членове въпроси.

Обосновка

As the Commission has ultimate responsibility for telecoms policy and the advisory functions 
of the Authority need to be independent, it is necessary to ensure the Commission does not 
have power of appointment.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4 - алинея 1 и 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След консултиране със съвета на рег
улаторите, административният съве
т, по предложение на Комисията, може
да удължи мандата на директора еднокр
атно за не повече от три години, при от
читане на доклада за оценката и само в
тези случаи, когато това може да се опр
авдае от задълженията и нуждите на Ор
гана. 

4. След консултиране със Съвета на рег
улаторите, Европейският парламент и
Съветът, по предложение на Комисият
а, може да удължи мандата на директор
а еднократно за не повече от три годин
и, при отчитане на доклада за оценката
и само в тези случаи, когато това може
да се оправдае от задълженията и нужди
те на Органа. 

Административният съвет уведомяв
а Европейският парламент относно с
воето намерение да удължи мандата
на директора. В едномесечен срок пред
и удължаването на неговия/нейния манд
ат директорът може да бъде поканен да
направи изявление пред компетентната
комисия на Европейския парламент и да
отговори на поставени от нейните член
ове въпроси.

В едномесечен срок преди удължаванет
о на неговия/нейния мандат директорът
може да бъде поканен да направи изявл
ение пред компетентната комисия на Ев
ропейския парламент и да отговори на п
оставени от нейните членове въпроси.

Обосновка

As the Commission has ultimate responsibility for telecoms policy and the advisory functions 
of the Authority need to be independent, it is necessary to ensure the Commission does not 
have power of appointment.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директорът може да бъде отстранен о
т поста само с решение на администра
тивния съвет, след консултиране със с
ъвета на регулаторите. Администрати
вният съвет взема своето решение въ
з основа на мнозинство от три четвъ
рти от своите членове.

5. Директорът може да бъде отстранен о
т поста само с решение на Европейския
парламент и на Съвета, след консулти
ране с Комисията и със Съвета на регу
латорите.

Обосновка
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The Administrative Board should be removed while the powers of the Council and Parliament 
should be recognised.

Изменение 52

Предложение за регламент
Article 30 – paragraphs 2 to 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, препорък
и и решения, посочени в членове от 4 д
о 23, предмет на съгласието на съвета н
а регулаторите.

3. Директорът приема мнения, препорък
и и решения, посочени в членове от 4 д
о 23, предмет на съгласието на съвета н
а регулаторите.

4. Ежегодно директорът изготвя проект
за работна програма на Органа до следв
ащата година и го предава на съвета на
регулаторите и на Комисията преди 30 
юни на същата година.

4.. Ежегодно директорът изготвя проект
за работна програма на Органа до следв
ащата година и го предава на съвета 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 изпълнението
на годишната програма на Органа в съо
тветствие с указанията на съвета на рег
улаторите и на главния служител за м
режовата сигурност според приложи
мия случай и в съответствие с админ
истративния контрол на администр
ативния съвет.

5. Директорът отговаря за изпълнението
на годишната програма на Органа в съо
тветствие с указанията на Съвета на рег
улаторите.

Обосновка

Involvement of the Administrative Board and the Chief Network Security Officer should be 
removed.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.. Административния
т съвет взема своето решение въз осн
ова на мнозинство от три четвърти
от своите 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.

Обосновка

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

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Главният служител за мрежовата
сигурност създава група на постояннит
е заинтересовани страни, съставена от е
ксперти, представляващи съответните за
интересовани страни, по-специално от с
ектора на информационните и съобщите
лни технологии, потребителски групи и
академични експерти по мрежова и инф
ормационна сигурност. В консултаци
я с директора той определя процедурит
е относно, по-конкретно, броя, състава, 
назначаването на членовете и дейността
на групата.

1. Директорът създава група на постоя
нните заинтересовани страни, съставена
от експерти, представляващи съответни
те заинтересовани страни, по-специално
от сектора на информационните и съоб
щителни технологии и потребителски г
рупи. В консултация с директора той оп
ределя процедурите относно, по-конкре
тно, броя, състава, назначаването на чле
новете и дейността на групата. Групата
докладва на Европейския парламент, 
Комисията и съвета на регулаторит
е.

2. Главният служител за мрежовата
сигурност председателства групата. Ма
ндатът на нейните членове е две и поло
вина години. Членовете на групата не м
оже да бъдат членове на администрат
ивния съвет или на Съвета на регулато
рите.

2. Директорът председателства групат
а. Мандатът на нейните членове е две и
половина години. Членовете на групата
не може да бъдат членове на  Съвета на
регулаторите.

3. Представители на Комисията ще имат
право да присъстват на заседанията и да
участват в работата на групата

3. Представители на Комисията ще имат
право да присъстват на заседанията и да
участват в работата на групата

4. Групата може да съветва главния слу
жител за мрежовата сигурност при
изпълнението на неговите/нейните задъ
лжения в съответствие с настоящия рег
ламент, при изготвяне на предложение з
а съответните части на работната прогр
ама на Органа, както и за гарантиране н
а комуникации със заинтересованите ст
рани по всички въпроси във връзка с ра
ботната програма

4. Групата може да съветва директора
при изпълнението на неговите/нейните
задължения в съответствие с настоящия
регламент, при изготвяне на предложен
ие за съответните части на работната пр
ограма на Органа, както и за гарантиран
е на комуникации със заинтересованите
страни по всички въпроси във връзка с
работната програма

Обосновка
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Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information 
Security Agency (ENISA) and the position of Chief Network Security Officer should not exist.
A Stakeholders Group of general applicability is desirable. However, it may need to take 
measures to ensure it does not jeopardise the independence of the NRAs.

Изменение 55

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.
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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.
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.
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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.

Обосновка

The Authority should not have power over the right of use numbers and this makes the Board 
of Appeal redundant.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.
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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. 
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.

Обосновка

The Authority should not have power over the right of use numbers and this makes the Board 
of Appeal redundant.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
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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.

Обосновка

If the relevant amendments are carried then rights of use of numbers will not be an Authority 
competence and there will be no need for a Board of Appeal. If they are not  carried, then 
these procedures should remain.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят о
т:

1. Приходите на Органа са както следв
а:
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а) такси за предоставени от Органа у
слуги;

а) една трета от годишното му фина
нсиране се внася директно под форма
та на субсидия от Общността, в рам
ките на съответната функция от бю
джета на ЕО, както е определено от
бюджетния орган, в съответствие с
точка 47 от Междуинституционалн
ото споразумение от 17 май 2006 г. ме
жду Европейския парламент, Съвета
и Комисията относно бюджетната
дисциплина и доброто финансово упр
авление1;

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

б) две трети от годишните му прихо
ди представляват директни вноски о
т националните регулаторни органи. 
Държавите-членки са задължени да г
арантират, че националните регулат
орни органи разполагат с достатъчни
финансови и човешки ресурси, за да из
пълняват задачите, които им възлага
BERT, и да осигурят възможност за п
одобаващо финансиране на последния. 
Държавите-членки определят бюдже
тния ред, който националните регула
торни органи трябва да използват от
тук насетне за предоставяне на ресур
си за BERT от годишните си бюджет
и. Бюджетите се оповестяват публи
чно.

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.

OВ L 139, 14.06.2006 г., стр. 1.

Обосновка

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 
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States.

Изменение 59

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 Органа обхващат разход
и за персонал, административни, инфра
структурни и оперативни разходи, вклю
чително такива, свързани със създава
нето на независим секретариат.

Обосновка

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

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Не по-късно от 15 февруари всяка год
ина, директорът изготвя предварителен
проектобюджет, обхващащ оперативнит
е разходи и работната програма, предви
дени за следващата финансова година, и
го изпраща на административния съве
т заедно със списък на временните длъ
жности. Всяка година административ
ният съвет, въз основа на изготвения
от директора проект, прави прогноза за
приходите и разходите на Органа за сле
дващата финансова година. Тази прогно
за, която включва проект на щатно разп
исание, се предава от административн
ия съвет на Комисията не по късно от
31 март. Преди приемането на прогноз
ата, проектът, изготвен от директо
ра, се предава на съвета на регулатор
ите, който може да предостави стан
овище по проекта.

1. Не по-късно от 15 февруари всяка год
ина, директорът изготвя предварителен
проектобюджет, обхващащ оперативнит
е разходи и работната програма, предви
дени за следващата финансова година, и
го изпраща на Съвета на Регулаторит
е заедно със списък на временните длъж
ности. Всяка година Съвета на Регула
торите, въз основа на изготвения от д
иректора проект, прави прогноза за при
ходите и разходите на Органа за следва
щата финансова година. Тази прогноза, 
която включва проект на щатно разписа
ние, се предава от Съвета на регулато
рите на Комисията не по късно от 31 м
арт.

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget to ensure effective 
independence from the Commission.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Бюджетът на Органа се изготвя от ад
министративния съвет. Той става око
нчателен след окончателното приемане
на общия бюджет на Европейските общ
ности. При необходимост той съответно
се приспособява.

5. Бюджетът на Органа се изготвя от Съ
вета на регулаторите. Той става окон
чателен след окончателното приемане н
а общия бюджет на Европейските общн
ости. При необходимост той съответно
се приспособява.

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget to ensure effective 
independence from the Commission.

Изменение 62
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Административният съвет незабав
но съобщава на бюджетния орган за сво
ето намерение да изпълни всеки проект, 
който може да има съществени финансо
ви последици за финансирането на него
вия бюджет, по-специално всеки проект
относно имущество като наемането или
закупуването на сгради. Той уведомява
Комисията за това. Ако някой от двата р
аздела на бюджетния орган възнамерява
да изрази становище, то в срок от две се
дмици след получаване на информацият
а относно проекта за недвижима собств
еност той трябва да уведоми Органа отн
осно своето намерение да изрази такова
становище. При липса на отговор Орган
ът може да продължи с планираното де
йствие.

6. Съвета на регулаторите незабавно
съобщава на бюджетния орган за своето
намерение да изпълни всеки проект, кой
то може да има съществени финансови
последици за финансирането на неговия
бюджет, по-специално всеки проект отн
осно имущество като наемането или зак
упуването на сгради. Той уведомява Ко
мисията за това. Ако някой от двата раз
дела на бюджетния орган възнамерява д
а изрази становище, то в срок от две сед
мици след получаване на информацията
относно проекта за недвижима собствен
ост той трябва да уведоми Органа относ
но своето намерение да изрази такова ст
ановище. При липса на отговор Органът
може да продължи с планираното дейст
вие.

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget to ensure effective 
independence from the Commission.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След получаване на коментарите на С
метната палата относно междинните от
чети на Органа, в съответствие с член
129 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 на Съвета, директорът, като д
ейства на собствена отговорност, изготв
я окончателните отчети на Органа и ги
предава на административния съвет з
а становище.

4. След получаване на коментарите на С
метната палата относно междинните от
чети на Органа, в съответствие с член
129 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 на Съвета, директорът, като д
ейства на собствена отговорност, изготв
я окончателните отчети на Органа и ги
предава на Съвета на регулаторите за
становище.
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Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget and reporting 
thereon, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Административният съвет предста
вя становище относно окончателните от
чети на Органа.

5. Съветът на регулаторите представ
я становище относно окончателните отч
ети на Органа.

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget and reporting 
thereon, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Директорът предава тези окончателни
отчети, придружени от становището на
административния съвет, не по-късн
о от 1 юли след изтичане на финансоват
а година на Европейския парламент, Съ
вета, Комисията и Сметната палата.

6. Директорът предава тези окончателни
отчети, придружени от становището на
Съвета на регулаторите, не по-късно
от 1 юли след изтичане на финансовата
година на Европейския парламент, Съве
та, Комисията и Сметната палата.

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget and reporting 
thereon, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Директорът изпраща на Сметната пал
ата отговор на коментарите на последна
та не по-късно от 15 октомври. Той/тя и
зпраща също така този отговор на адми
нистративния съвет, Европейския па
рламент и Комисията.

8. Директорът изпраща на Сметната пал
ата отговор на коментарите на последна
та не по-късно от 15 октомври. Той/тя и
зпраща също така този отговор на Съве
та на регулаторите, Европейския пар
ламент и Комисията.

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget and reporting 
thereon, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 Органа, се изготвят от директора сл
ед консултация с Съвета на регулатор
ите и Комисията. Тези правила могат д
а се различават от Регламент (ЕО, Еврат
ом) № 2343/2002 на Комисията, ако тов
а се налага поради специфичните операт
ивни нужди за функционирането на Орг
ана и само след предварителното съглас
ие на Комисията.

Обосновка

The Director and Board of Regulators should be given greater power over the Authority's 
financial rules, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2а. При необходимост се гарантира п
оверителността на информацията, п
редоставена съгласно параграфи 1 и 2. 
Прилага се член 46.

Обосновка

Confidentiality of information must be ensured where necessary.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персоналът на Органа, включително ди
ректорът, главният служител за мре
жовата сигурност и длъжностните ли
ца, временно преотстъпени от държавит
е-членки, съставят декларация за задълж
ения и декларация за интереси, посочва
ща всякакви преки или косвени интерес
и, които могат да се считат за нарушава
щи тяхната независимост. Тези деклара
ции са писмени.

Персоналът на Органа, включително ди
ректорът, и длъжностните лица, времен
но преотстъпени от държавите-членки, 
съставят декларация за задължения и де
кларация за интереси, посочваща всякак
ви преки или косвени интереси, които м
огат да се считат за нарушаващи тяхната
независимост. Тези декларации са писм
ени.

Обосновка

Security matters are already dealt with effectively by ENISA and the position of Chief 
Network Security Officer should not exist.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Членовете на съветите на Органа, д
иректорът, външните експерти и членов
ете на персонала на Органа, включителн
о длъжностните лица, временно преотст
ъпени от държавите-членки, се подчиня
ват на изискванията за поверителност с
ъгласно член 287 на Договора, дори сле
д като техните задължения са преустано
вени.

2. Членовете на Съвета на регулатори
те, директорът, външните експерти и ч
леновете на персонала на Органа, включ
ително длъжностните лица, временно п
реотстъпени от държавите-членки, се по
дчиняват на изискванията за поверителн
ост съгласно член 287 на Договора, дор
и след като техните задължения са преус
тановени.

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет приема
практическите мерки за прилагане на Ре
гламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от ше
ст месеца от ефективното начало на дей
ностите на Органа.

2. Съвета на регулаторите приема пра
ктическите мерки за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 1049/2001 в срок от шест
месеца от ефективното начало на дейно
стите на Органа.

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет, в съгл
асие с Комисията, приема необходимите
мерки за изпълнение, в съответствие с р
азпоредбите, предвидени в член 110 от
Правилника за длъжностните лица на Е
вропейските общности.

2. Съвета на регулаторите, в съгласие
с Комисията, приема необходимите мер
ки за изпълнение, в съответствие с разп
оредбите, предвидени в член 110 от Пра
вилника за длъжностните лица на Европ
ейските общности.

Обосновка
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Involvement of the Administrative Board should be removed.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Административният съвет може д
а приема разпоредби, позволяващи наем
ането на национални експерти от държа
вите-членки по силата на преотстъпване
на Органа.

4. Съвета на регулаторите може да пр
иема разпоредби, позволяващи наемане
то на национални експерти от държавит
е-членки по силата на преотстъпване на
Органа.

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на пет години от ефективнот
о начало на дейностите и на всеки пет г
одини след това Комисията публикува о
бщ доклад относно придобития опит вс
ледствие на дейността на Органа и на пр
оцедурите, предвидени в настоящия рег
ламент. Оценката обхваща резултатите, 
постигнати от Органа, и неговите метод
и на работа, във връзка с неговите цел, 
мандат и задачи, определени в настоящ
ия регламент и в неговите годишни раб
отни програми. Оценката взема предвид
становищата на заинтересованите стран
и както на равнището на Общността, та
ка и на национално равнище. Докладът
и всякакви съпътстващи предложения с
е препращат на Европейския парламент
и на Съвета.

В рамките на три години от ефективно
то начало на дейностите и на всеки три
години след това Комисията публикува
общ доклад относно придобития опит в
следствие на дейността на Органа и на п
роцедурите, предвидени в настоящия ре
гламент. Оценката обхваща резултатите, 
постигнати от Органа, и неговите метод
и на работа, във връзка с неговите цел, 
мандат и задачи, определени в настоящ
ия регламент и в неговите годишни раб
отни програми. Оценката взема предвид
становищата на заинтересованите стран
и както на равнището на Общността, та
ка и на национално равнище. Докладът
и всякакви съпътстващи предложения с
е препращат на Европейския парламент
и на Съвета.
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На всеки шест години Европейският
парламент, Комисията и Съветът, к
ато вземат предвид общите доклади, 
оценяват  дали Органът е постигнал
целите си за регулаторно сближаване
и дали пазарът може да функционира
без регулаторен надзор от негова стр
ана. При постигане на съгласие Орган
ът престава да съществува или получ
ава нов шестгодишен мандат.

Обосновка

This is a fast moving area of technology and it is desirable to scrutinise more than once in 
every mandate. It is desirable to link the renewing of the Authority's mandate to the general 
reports which evaluate its performance.

Изменение 75

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.

Обосновка

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