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КРАТКА ОБОСНОВКА

The Committee on Internal Market and Consumer Protection supports the establishment of a 
leaner, more effective organization, embedded into the European legal system.
A new name, Body of European Regulators in Telecom (BERT) would indicate a slight shift 
in the nature of the organization, and reflect that BERT is consisting of the representatives of 
the national regulatory authorities (NRAs). The new entity would not possess the powers of 
an authority, but it would remain embedded into the European legal system.

Strengthening decentralized nature of regulation
The revised wording of the Regulation is aimed to provide a set-up which does not contradict 
the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law, and ensures that 
electronic communications regulations in Europe relies on a decentralized system of 
independent regulators in which NRAs play a decisive role.

The highest decision-making body of BERT would be the Board of Regulators. The Board 
of Regulators is composed of the NRAs1, and chaired by one of the members appointed by the 
Board of Regulators for a term of one year. The Board of Regulators takes all decisions 
related to BERT’s functions by a qualified (two thirds) majority. No Administrative Board, as 
envisaged in the Commission proposals is set up.

Improved governance rules to ensure efficient and timely regulatory decision-making
An Executive Board would be set up, which would be composed of a maximum of five
members (i.e., Chairperson for the current year, previous and prospective chairpersons acting 
as vice-chairpersons, and two additional members, appointed by the Board of Regulators.) 
The Executive Board is responsible for the strategic management of BERT and provides 
guidance and instructions to the Executive Director in the execution of the his/her tasks.
The Executive Director is responsible for the management of the day-to-day operation of 
BERT, and will act on the instructions of the Executive Board. The Executive Director shall 
be appointed by the Board of Regulators for a term of three years (which may be renewed 
once).
The office of BERT should work under the direction of the Executive Director. For 
regulatory issues it would be composed of 15 experts seconded by the national regulators and 
15 Community civil servants. The total number of staff should not exceed 40. This figure is a 
significant decrease compared to the staffing figures proposed for EECMA.
To profit from the expertise of NRAs, BERT would set up working groups responsible for 
key regulatory topics related to its work, in which representatives of NRAs would work 
together with the representatives of BERT.

Focused responsibilities to enhance consistent regulatory actions
BERT would be in charge of five key matters:

 Contribute to consistency of implementation of remedies in the Members 
States through an increased role in the Article 7 procedure;

                                               
1 The Board of Regulators would also include delegates from EFTA and accession countries, as well as of the Commission, however, without 
voting rights, in observer status.
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 Adopt common regulatory positions which would have to be taken into 
utmost account by national regulators;

 Opine to the Commission regarding analyses of transnational markets;

 Advise on spectrum policy issues of pan-European interest (including to 
RSPG(Radio Spectrum Policy Group)/RSC(Radio Spectrum 
Committee));

 International coordination and cooperation.

In addition, BERT would perform specific administrative, registering and monitoring duties 
related to pan-European matters (similarly as envisaged for EECMA), in particular duties 
contributing to an increased level of consumer awareness, to the extent such duties do not 
interfere with delegation rules applicable to the Commission, and with the exception of those 
related to network security matters.
The budget of BERT would be co-financed from the EU Budget and from contributions 
directly from the Member States (through the NRAs). A Budgetary Committee, consisting 
of representatives of the Parliament, the Council and the Commission, would be set up to 
approve that portion of the budget of BERT which is proposed to be financed from 
community funding. The utilization of the community funding will be subject to approval and 
monitoring by the Parliament and the Council, and its implementation subject to a discharge 
by the Parliament.

The annual work program of BERT would be finalized after consultation with the 
Commission, and would be presented to the Parliament and the Council.
An annual report would be presented to the Commission, Council and Parliament.

The Chairperson may be called upon to attend a hearing before the competent committee of 
the Parliament and the Council to answer questions regarding the performance of BERT on an 
annual basis.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно общата 

(1) Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно общата 
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регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива), Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и 
тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях 
(Директива за достъпа), Директива 
2002/20/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
разрешението на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешението), 
Директива 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно универсалната услуга и правата 
на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната 
услуга) и Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защитата на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (наричани 
заедно по-нататък „Рамковата директива 
и специфичните директиви“) целят 
създаване на вътрешен пазар за 
електронните съобщения в рамките на 
Общността при гарантиране на високо 
равнище на инвестиции, нововъведения 
и защита на потребителите посредством 
засилена конкуренция.

регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива), Директива 2002/19/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и 
тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях 
(Директива за достъпа), Директива 
2002/20/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
разрешението на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешението), 
Директива 2002/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно универсалната услуга и правата 
на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната 
услуга) и Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защитата на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (наричани 
заедно по-нататък „Рамковата директива 
и специфичните директиви“), както и 
резолюцията на Европейския 
парламент относно доверието на 
потребителите в цифровата среда1, 
целят създаване на вътрешен пазар за 
електронните съобщения в рамките на 
Общността при гарантиране на високо 
равнище на инвестиции, нововъведения 
и защита на потребителите посредством 
засилена конкуренция.

___________
1Приети текстове, P6_TA(2007)0287.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22а) Глобалните 
телекомуникационни услуги са особен 
случай, при който може да бъде 
необходимо хармонизиране на 
условията за издаване на разрешения.  
Общопризнат факт е, че  тези услуги, 
които представляват услуги за 
управляване на бизнес данни и гласови 
услуги за мултинационални компании, 
разположени в различни страни, и 
често на различни континенти, по 
своята същност са трансгранични, а 
в рамките на Европа – паневропейски.  
Органът следва да разработи общ 
регулаторен подход, така че 
стопанските ползи от 
интегрираните услуги, предоставяни 
без прекъсване, да могат да се 
увеличат във всички части на Европа.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Органът по-специално следва да 
оцени нуждата от единна процедура 
за подбор на равнището на 
Общността за правата за използване 
при хармонизирани условия, да 
съветва Комисията относно 
условията и критериите, които 
трябва да се приложат при такава 
процедура за подбор, и да получава и 
оценява молбите от предприятия за 
такива права за използване. Органът 
също така трябва да има като задача 
да съветва Комисията относно 
оттеглянето, при целесъобразност, 

заличава се
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на такива права за използване.

Justification

Conforming change

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Органът следва да действа като 
център на експертно мнение на 
европейско равнище относно 
въпросите, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, като 
предоставя насоки и съвети на 
Европейския парламент, Комисията 
или компетентните органи, посочени 
от държавите-членки. Сигурността 
и гъвкавостта на съобщителните 
мрежи и информационни системи 
остава приоритетна област на 
обществото и ключов елемент в 
регулаторната рамка на ЕС за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги. Съществува опасност от 
нарушаване на гладкото 
функциониране на вътрешния пазар 
от разнородното прилагане на 
разпоредбите във връзка със 
сигурността, предвидени в Рамковата 
директива и в специфичните 
директиви. Становището на органа, 
предоставящ технически съвет по 
искане на Комисията и държавите-
членки, следва да улесни 
последователното прилагане на тези 
директиви на национално равнище. 

заличава се

Justification

Conforming change
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Възможно е налагане на 
административни такси на 
доставчиците на електронни 
съобщения за управлението на 
системата за разрешения и за 
предоставяне на правата за 
използване. В допълнение към 
административните такси могат да 
се налагат потребителски такси за 
използване на честоти и номера. В 
интерес на намаляване на 
административната тежест върху 
предприятията, в случая на обща 
процедура за подбор, Органът следва 
да събира и преразпределя на 
държавите-членки 
административните такси и 
потребителските такси. 

заличава се 

Justification

Conforming change

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Органът следва да допринася за 
развитието на най-добра регулаторна 
практика и съответствие при 
прилагането на регулиране в сектора на 
електронните съобщения чрез 
насърчаване на обмена на информация 
между националните органи, и като 
предоставя на обществеността 
подходяща информация по лесно 
достъпен начин. Органът следва да 

(27) Органът следва да допринася за 
развитието на най-добра регулаторна 
практика и съответствие при 
прилагането на регулиране в сектора на 
електронните съобщения чрез 
насърчаване на обмена на информация 
между националните органи, и като 
предоставя на обществеността 
подходяща информация по лесно 
достъпен начин. Органът следва да 
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разполага с възможността да разглежда 
икономически и технически въпроси и 
да има достъп до най-актуалната 
налична информация, за да може да 
отговори на икономическите и 
техническите предизвикателства, 
поставени от развиващото се 
информационно общество, например в 
области като мрежовата и 
информационна сигурност и 
радиочестотни идентификационни 
устройства. 

разполага с възможността да разглежда 
икономически и технически въпроси и 
да има достъп до най-актуалната 
налична информация, за да може да 
отговори на икономическите и 
техническите предизвикателства, 
поставени от развиващото се 
информационно общество. 

Justification

Conforming change

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да може да изпълнява своите 
задачи, както е указано в настоящия 
регламент, и по-добре да разбира 
предизвикателствата в сферата на 
електронните съобщения, 
включително наличните и възможни 
рискове в сферата на мрежовата и 
информационна сигурност, 
необходимо е Органът да може да 
анализира текущи и възникващи 
развития. За тази цел Органът може 
да събира подходяща информация, по-
специално относно нарушения на 
сигурността и целостта, които 
имат важно въздействие върху 
действието на мрежата или 
услугите, предоставени от 
национални регулаторни органи в 
съответствие с член 13a, параграф 3 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), както и посредством 
въпросници.

заличава се
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Justification

Conforming change

Изменение 8

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 
корективни мерки. Следва да се 
създаде подходящ механизъм за 
обжалване, така че решенията на 
Органа да подлежат на обжалване 
пред специален апелативен съвет, 
чиито решения от своя страна да 
подлежат на обжалване пред Съда на 
Европейските общности. 

заличава се

Justification

Conforming change

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Процедурите на Органа 
следователно следва да гарантират, че 
той разполага с достъп до експертно 
мнение на специалисти и опит в сектора 
на електронните съобщения, особено в 
области от техническа сложност и бързо 
изменение, като мрежовата и 
информационна сигурност. 

(38) Процедурите на Органа 
следователно следва да гарантират, че 
той разполага с достъп до експертно 
мнение на специалисти и опит в сектора 
на електронните съобщения, особено в 
области от техническа сложност и бързо 
изменение. 

Justification

Conforming change
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
необходимата степен на експертно 
мнение и опит са взети предвид при 
изпълнението на задачите на Органа 
във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност, следва да 
се назначи главен служител за 
мрежовата сигурност. Следва да се 
създаде постоянна група на 
заинтересованите страни с цел 
предоставяне на съвети на главния 
служител за мрежовата сигурност, 
насърчаване на споделянето на опит 
и най-добри практики по тези 
въпроси и поддържане на редовен 
диалог с частния сектор, 
организациите на потребителите и 
други заинтересовани страни.

заличава се

Justification

Conforming change

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Следва да се гарантира гладък 
преход за текущите дейности на 
ENISA, попадащи в обхвата на 
компетентност на органа. 

заличава се

Justification

Conforming change
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Европейски орган за 
пазара на електронни съобщения с 
отговорностите, предвидени в 
настоящия регламент.

1. Създава се Орган на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT) 
("Органът") с отговорностите, 
предвидени в настоящия регламент.

Justification

A new name should be given to the Authority that covers the presence of the Regulators in this 
body.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът действа в обхвата на 
Рамковата директива и специфичните 
директиви и изготвя експертно 
становище, достъпно за националните 
регулаторни органи. Той допринася за 
по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително по-специално развитието 
на презгранични общностни електронни 
съобщения и високо и ефективно 
равнище на мрежова и 
информационна сигурност, 
посредством задачите, посочени в глави 
II и III.

2. Органът действа в обхвата на 
Рамковата директива и специфичните 
директиви и изготвя експертно 
становище, достъпно за националните 
регулаторни органи. Той допринася за 
по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително по-специално развитието 
на презгранични общностни електронни 
съобщения, посредством задачите, 
посочени в глави II и III.

Justification

New name indicates shift in core functions. References to network and information security 
related duties should be removed, as BERT would not take up such functions



AD\729497BG.doc 13/74 PE404.762v02-00

BG

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Целите и задачите на Органа не 
засягат компетенциите на 
държавите-членки относно 
мрежовата и информационна 
сигурност, които попадат извън 
обхвата на Договора за ЕО, по-
специално тези от обхвата на дялове 
V и VI от Договора за Европейския 
съюз. Във всеки случай целите и 
задачите на Органа не засягат 
дейностите, свързани с обществената 
сигурност, отбраната, дейностите на 
държавата в областта на наказателното 
право и държавната сигурност, 
включително икономическото 
благосъстояние на държавата когато 
въпросите се отнасят до държавната 
сигурност.

5. Целите и задачите на Органа не 
засягат дейностите, свързани с 
обществената сигурност, отбраната, 
дейностите на държавата в областта на 
наказателното право и държавната 
сигурност, включително 
икономическото благосъстояние на 
държавата, когато въпросите се отнасят 
до държавната сигурност. 

Justification

Also in the case of this amendment, the new name indicates shift in core function; references 
to network and information security related duties should be removed, as BERT would not 
take up such functions.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 - буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разработва общи позиции, насоки 
и най-добри практики за налагането  
на регулаторни мерки на национално 
равнище и осъществява наблюдение 
върху тяхното прилагане в 
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държавите-членки;

Justification

The proposed amendment aims to emphasize the role of BERT to increase consistency of 
remedies through the provision of guidance to the NRAs and monitoring implementation.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставя съвети на пазарните 
участници и на националните 
регулаторни органи относно 
регулаторните въпроси;

в) предоставя съвети на пазарните 
участници (включително на 
потребителите и потребителските 
организации) и на националните 
регулаторни органи относно 
регулаторните въпроси;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 - буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обмен на опит и насърчаване на 
иновациите в областта на 
електронните съобщения;  

Justification

The role of BERT in promoting innovation in Europe must be emphasised, since innovation is 
also in the interests of consumers.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставя съвети и помощ на 
Комисията или всеки компетентен 
орган, посочен от държава-членка по 
отношение на всякакви въпроси на 
мрежовата и информационна 
сигурност, попадащи в обхвата на 
дейности на Органа;

заличава се

Justification

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) взема индивидуални решения във 
връзка с издаването на права за 
използване за номера от 
Европейското телефонно 
номерационно пространство (ETNS);

заличава се

Justification
BERT cannot take decisions related to numbers in the ETNS, as such powers are reserved for 
the Commission. Also, in light of the likely small number of such procedures, it is not justified 
and proportionate to outsource this task to an agency.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подпомага Комисията при подбора 
на предприятия, на които ще се 
предоставят права за използване на 
радиочестоти и номера;

заличава се

Justification

BERT would provide advice (similarly as in any other issue, including Article 7 procedures) 
to the Commission, and also to other competent bodies with frequency related 
responsibilities, so that they can fulfil such responsibilities more effectively. BERT would not 
take over actual procedures from the Commission (which is described with the verb “assist”), 
as such procedures are reserved for the Commission and, in light of the likely small number 
of such procedures, it is not justified and proportionate to outsource this task to an agency.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) събира и преразпределя такси за 
ползване за права за използване на 
радиочестоти и номера;

заличава се

Justification

BERT cannot collect and redistribute usage fees, as BERT would not take over the duty of 
conducting the actual licensing procedures. Again, outsourcing this task is not justified and 
proportionate in light of the likely small number of procedures.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) предоставя консултации и 
съдействие на участниците на пазара 



AD\729497BG.doc 17/74 PE404.762v02-00

BG

и на националните регулаторни 
органи по отношение на въпросите, 
свързани с пиратството и 
сигурността.

Justification

The role of BERT in increasing data security and strengthening obligations to comply with 
copyright and related rights must be emphasised.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) подпомага държавите-членки и 
националните регулаторни органи по 
въпросите, отнасящи се до 
оперативната съвместимост на 
телекомуникационните системи, 
използвани от  служби за извънредни 
ситуации, особено по време на 
сериозни извънредни ситуации  и 
бедствия, както и до създаването на 
комуникационната система за 
предупреждаване и сигнализиране на 
гражданите при опасност, 
предвидена в член 26a от Директива 
2002/22/EО.

(Note: The reference to Article 26a of Directive 2002/22/EC (USD) refers to a possible new 
Article as proposed by AM 224 to the Harbour draft report.)

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – буква ив) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) разработва общ регулаторен 
подход за паневропейските услуги, 
като например глобалните 
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телекомуникационни услуги, за да се 
гарантира съгласуваност  между 
националните правила.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията, Органът 
изказва становища по всички въпроси, 
свързани с електронните съобщения.

1. По искане на Комисията, Органът 
изказва становища пред Комисията и 
националните регулаторни органи по 
всички въпроси, свързани с 
електронните съобщения. Наред с това 
Органът може по своя инициатива да 
представя становища пред 
Комисията или националните 
регулаторни органи по всеки въпрос, 
свързан с електронните съобщения.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът по-специално допринася за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на Рамковата директива и 
специфичните директиви като 
подпомага Комисията при изготвянето 
на препоръки или решения, които 
трябва да се приемат от Комисията в 
съответствие с член 19 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

2. Органът по-специално допринася за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите на Рамковата директива и 
специфичните директиви, като 
подпомага Комисията при изготвянето 
на препоръки или решения, или 
технически мерки за изпълнение, 
които трябва да се приемат от 
Комисията в съответствие с член 19 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). И в това отношение 
Органът оказва съдействие на 
Европейския парламент във връзка с 
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всяко разследване или 
законодателство, попадащо в обхвата 
на неговите функции.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сигурността и целостта на 
обществените електронни 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително въпроси, свързани с 
нарушения на сигурността и/или 
целостта, в съответствие с член 13a 
на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) и член 4 на Директива 
2002/58/ЕО (Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации);

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) анализи на специфичните 
национални пазари в съответствие с 
член 16 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива);

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article
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Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) ефективно прилагане на 
оперативно съвместими 
телекомуникационни системи за 
службите за извънредни ситуации, 
както и на комуникационната 
система за предупреждаване и 
сигнализиране на гражданите при 
опасност, предвидена в член 26a от 
Директива 2002/22/EО;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) мерки по въпроси на 
радиочестотния спектър в 
съответствие с членове 4 и 6 от 
Решение 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър);

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) в съответствие с членове 6a и 6б заличава се
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от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешението) :
(i) хармонизирани условия относно 
правата за използване на 
радиочестоти или номера; 
(ii) изменение или отнемане на 
правата за използване, издадени на 
съгласувана или хармонизирани 
основа;
(iii) подбора на предприятия, на които 
могат да се предоставят 
индивидуални права за използване за 
честоти или номера за услуги с 
презграничен потенциал.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) консултиране на Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър и/или 
Комитета по радиочестотния 
спектър или други компетентни 
органи, по целесъобразност, във връзка 
с въпроси, попадащи в обхвата на 
отговорностите на Органа, 
доколкото тези въпроси оказват 
влияние върху управлението на 
радиочестотния спектър или са 
засегнати от него.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 33



PE404.762v02-00 22/74 AD\729497BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) хармонизирани условия за издаване 
на разрешения за паневропейски 
услуги, като например глобалните 
телекомуникационни услуги;

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията взема предвид във 
възможно най-голяма степен 
дадените от Органа становища и 
открито разяснява по какъв начин те 
са взети предвид.

Justification

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултация на Органа относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Консултация на Органа относно 
определението и анализа на 

националните пазари 

1. Комисията уведомява Органа, когато 
действа в съответствие с член 7, 
параграфи 4 и 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

1. Комисията уведомява Органа, когато 
действа в съответствие с член 7, 
параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът предоставя становище на 
Комисията относно съответната 
проектомярка в рамките на 4 седмици от 
момента, в който е уведомен за нея. 
Становището включва подробен и 
обективен анализ дали проектомярката 
представлява пречка пред единния пазар 
и на нейното съответствие с правото на 
Общността, по-специално с целите, 
посочени в член 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). В 
приложимите случаи Органът посочва
какви промени трябва да се направят в 
проектомярката, така че да се гарантира, 
че тези цели са изпълнени възможно 
най-ефективно.

2. Комисията изисква становище от 
Органа относно съответната 
проектомярка в рамките на 4 седмици от 
момента, в който е уведомен за нея. 
Становището включва подробен и 
обективен анализ дали проектомярката 
представлява пречка пред единния пазар 
и на нейното съответствие с правото на 
Общността, по-специално с целите, 
посочени в член 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). В 
приложимите случаи Комисията 
изисква от Органа да посочи какви 
промени трябва да се направят в 
проектомярката, така че да се гарантира, 
че тези цели са изпълнени възможно 
най-ефективно.
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Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът предоставя на Комисията 
при поискване цялата информация, с 
която разполага, за изпълнение на 
задачите, указани в параграф 2.

3. Комисията може да поиска от 
Органа да й предостави цялата 
информация, с която разполага, за 
изпълнение на задачите, указани в 
параграф 2.

Justification

Reference to remedies has been removed from this provision to reflect our belief that the 
Commission’s veto powers should not be extended to remedies. However, as noted above in 
relation to Article 4, we do believe that there is a role to be performed by the BERT which 
would also need to be reflected in appropriate amendments to the Framework Directive.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6
Прегледи на националните пазари от 

страна на Органа

заличава се

1. Ако Органът получи искане от 
Комисията съгласно член 16, 
параграф 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива) да анализира 
специфичния релевантен пазар в 
рамките на една държава-членка, той 
изказва становище и предоставя на 
Комисията необходимата 
информация, включително 
резултатите от обществените 
консултации и анализа на пазара. Ако 
Органът установи, че конкуренцията 
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на този пазар не е ефективна, 
неговото становище, след 
обществена консултация, включва 
проектомярка, указваща 
предприятието (предприятията), 
които според него трябва да се 
определят за имащи значително 
пазарно влияние на този пазар и 
съответните задължения, които 
трябва да се наложат.
2. По целесъобразност Органът може 
да се консултира със съответните 
национални органи по конкуренцията, 
преди да предостави своето 
становище на Комисията.
3. Органът предоставя на Комисията 
при поискване цялата информация, с 
която разполага, за изпълнение на 
задачите, указани в параграф 1.

Justification

Entire Article 6 should be deleted as BERT is not in a position to undertake the duty of 
conducting a market analysis procedure, as it fails to possess the relevant local knowledge 
required for an effective procedure.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията идентифицира 
транснационален пазар в съответствие с 
член 15, параграф 4 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива), 
Органът извършва анализ на пазара в 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи в съответствие с 
член 16, параграф 5 от същата 
директива и предоставя становище на 
Комисията във връзка с него.

2. Когато Комисията идентифицира 
транснационален пазар в съответствие с 
член 15, параграф 4 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива), 
Органът може, при поискване, да 
съдейства на съответните 
национални регулаторни органи при 
съвместния анализ на пазара, в 
съответствие с член 16, параграф 5 от 
същата директива.



PE404.762v02-00 26/74 AD\729497BG.doc

BG

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Органът направи 
заключение, че съответният 
транснационален пазар не е 
ефективно конкурентен, 
становището на Комисията включва 
проектомярка, посочваща 
предприятието (предприятията), 
които според нея трябва да бъдат 
определени като разполагащи със 
значително пазарно влияние на този 
пазар и съответните задължения, 
които трябва да се наложат.

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да предостави своето 
становище в съответствие с 
параграфи 1 или 3, Органът се 
консултира с националните 
регулаторни органи и националните 
органи по конкуренцията и провежда
обществена консултация в 
съответствие с член 42 от 
настоящия регламент.

заличава се
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Justification
Together with other amendment related to this Article.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът предоставя на Комисията 
при поискване цялата информация, с 
която разполага, за изпълнение на 
задачите, указани в параграфи 1 до 4.

5. Органът предоставя на Комисията 
при поискване цялата информация, с 
която разполага, за изпълнение на 
задачите, указани в параграф 1.

Justification

As opposed to national markets (where the NRAs should retain a power to take measures), the 
power of the Commission to take measures with respect to trans-national markets is 
acknowledged, however, it is unjustified and not proportionate, and also inflexible, to define 
specific content and methodology for BERT with respect to its opinion to be delivered, in 
particular, as there is no precedent with respect to analysis of trans-national markets.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да взема решения 
във връзка с издаването на права за 
използване на номера от 
Европейското телефонно 
номерационно пространство (ЕТНП) 
в съответствие с член 10 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Той също така отговаря 
за управлението и развитието на 
Европейското телефонно 
номерационно пространство (ЕТНП) 
от името на държавите-членки, на 
които е предоставен код 3883.

заличава се
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Justification

References to powers of BERT to take decisions are removed (see also comments to Article 3).

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на Комисията Органът 
предоставя становище на Комисията по 
техническите въпроси във връзка с 
прилагането на европейския номер за 
спешни повиквания 112  в съответствие 
с член 26 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга).

2. По искане на Комисията Органът 
предоставя становища на Комисията 
по техническите въпроси във връзка с 
прилагането на:

а) европейския номер за спешни 
повиквания 112,  в съответствие с член 
26 от Директива 2002/22/ЕО;
б) въпросите, свързани с 
оперативната съвместимост, които 
се отнасят до телекомуникационните 
системи за служби за извънредни  
ситуации;
в) общоевропейската комуникационна 
система за предупреждаване и 
сигнализиране на гражданите при 
опасност, предвидена в член 26a от 
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Директива 2002/22/EО.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване Органът предоставя 
съвети на Комисията и провежда 
изследвания и прегледи, по-специално 
за техническите и икономически 
аспекти във връзка с използването на 
радиочестотите за електронни 
съобщения в Общността.

1. При поискване или по собствена 
инициатива Органът предоставя съвети 
на Комисията,  Групата за 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър и/или 
Комитета по радиочестотния 
спектър или други компетентни  
органи, по целесъобразност, във връзка 
с въпроси, попадащи в обхвата на 
неговите отговорности, които 
оказват влияние върху или са 
засегнати от използването на 
радиочестотите за електронни 
съобщения в Общността, както и 
участва в консултирането на 
Комисията във връзка с 
набелязването на общите цели на 
политиката, посочени в член 6, 
параграф 3 от Решение 676/2002/ЕО 
(Решение за радиочестотния 
спектър), в тясно сътрудничество с 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър и 
Комитета по радиочестотния 
спектър, ако е целесъобразно.

Justification

Together with other amendment related to this Article.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване Органът предоставя 
съвети на Комисията относно 
изготвянето на общи цели на 
политиката, посочени в член 6, параграф 
3 от Решение 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър), когато те 
попадат в рамките на сектора на 
електронните съобщения.

3. При поискване или по собствена 
инициатива Органът предоставя съвети 
на Групата за политиката в 
областта на радиочестотния 
спектър и/или Комитета по 
радиочестотния спектър или други 
компетентни органи във връзка с 
техни съвети към Комисията относно 
изготвянето на общи цели на 
политиката, посочени в член 6, параграф 
3 от Решение 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър), когато те 
попадат в рамките на сектора на 
електронните съобщения.

Justification

Together with other amendment related to this Article

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът публикува годишен доклад
относно бъдещето развитие на 
честотите в сектора и политиките на 
електронните съобщения, в който 
идентифицира потенциални нужди и 
предизвикателства.

4. Органът съдейства при изготвянето 
на  докладите, публикувани от 
Комисията, Групата за политиката 
в областта на радиочестотния 
спектър, Комитета по 
радиочестотния спектър или друг  
компетентен орган, по 
целесъобразност, относно бъдещото
развитие на честотите в сектора и 
политиките на електронните съобщения, 
в които идентифицира потенциални 
нужди и предизвикателства.
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Justification

The amendments aim to define the roles of BERT regarding frequencies more precisely and 
clarify that it’s primary role is to provide advice not only to the Commission but to the 
specific bodies (RSC and RSPG) which are already assigned duties in connection with radio 
frequencies. BERT should not be granted duties which are assigned to RSC and RSPG, as it 
would lead to ineffectiveness and a confusion of regulatory and frequency competences, but 
rather its role should be complementary to such bodies to ensure that electronic 
communications policy objectives are uniform in all the relevant bodies active in the 
electronic communications sector.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията, Органът 
предоставя на Комисията становище
относно обхвата и съдържанието на 
всяка от мерките за изпълнение, 
предвидени в член 6a от Директива 
2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението). Това може да включва 
по-специално оценката на Органа на 
ползите, които могат да възникнат за 
единния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги от 
мерките за изпълнение, приети от 
Комисията съгласно член 6a от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението) и идентифицирането на 
услугите с презграничен общностен 
потенциал, които ще се възползват от 
тези мерки.

1. По искане на Комисията и/или 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър и 
Комитета по радиочестотния 
спектър или други компетентни 
органи, Органът предоставя становище 
относно обхвата и съдържанието на 
всяка от мерките за изпълнение, 
предвидени в член 6a от Директива 
2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението). Това може да включва 
по-специално оценката на Органа на 
ползите, които могат да възникнат за 
единния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги от 
мерките за изпълнение, приети от 
Комисията съгласно член 6a от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението) и идентифицирането на 
услугите с презграничен общностен 
потенциал, които ще се възползват от 
тези мерки.

Justification

Together with other amendment related to this Article.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато становище на Органа 
съгласно параграф 1 се отнася до 
прилагането на обща процедура за 
подбор за правата за използване, 
попадащи в обхвата на член 6б от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението), това становище по-
специално:

заличава се

а) идентифицира електронните 
съобщителни услуги, чието 
предоставяне на презгранична основа 
в рамките на Общността би се 
възползвало от използването на 
честотите или номерата, правата за 
които са представени посредством 
единна процедура и в съответствие с 
единен набор от условия;
б) идентифицира номерата или 
номерационните блокове, които 
може да се използват за такива 
услуги;
в) оценява равнището на реално или 
потенциално търсене в рамките на 
Общността за такива услуги, и
г) указва всяко ограничение, което 
според него е подходящо за броя на 
правата за използване, които ще се 
предложат в съответствие с общата 
процедура по подбор и процедурите, 
които ще се следват, за подбора на 
предприятията, на които трябва да 
се предоставят тези права, при 
надлежно отчитане, в приложимите 
случаи, на принципите, посочени в 
член 7 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешението).
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Justification

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на Комисията Органът 
обяснява или допълва всяко становище, 
издадено съобразно параграф 1 в 
рамките на срока, указан в това искане.

3. По искане на Комисията или 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър и/или 
Комитета по радиочестотния 
спектър или друг компетентен орган, 
Органът обяснява или допълва всяко 
становище, издадено съобразно 
параграф 1 в рамките на срока, указан в 
това искане.

Justification

Although it is in the best interest of the internal market that BERT contributes to the efforts of 
the Commission regarding harmonization of conditions and procedures relating to 
authorizations by delivering opinions to the Commission, any definite requirement regarding 
the content of such opinion would be against the principle of flexibility and ability of BERT to 
channel in the expertise of the NRAs in an effective way.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12
Предложение за подбора на 

предприятия

заличава се

Органът, в съответствие с член 6б 
от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешението):
а) получава и обработва заявления от 
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предприятия за права за използване на 
радиочестоти и номера и събира 
административните такси и 
таксите, наложени на 
предприятията съобразно общата 
процедура за подбор;
б) извършва общата процедура за 
подбор и предлага предприятието 
(предприятията), на които може да 
се предоставят индивидуални права за 
използване в съответствие с тези 
разпоредби;
в) представя доклад пред Комисията, 
подробно описващ получените 
заявления, неговата оценка на тези 
заявления, като се предлага най-
подходящото предприятие 
(предприятия), на които да се 
предоставят индивидуални права за 
използване, като мотивира този 
избор чрез препращане към 
критериите за подбор, посочени в 
съответната изпълнителна мярка.

Justification

BERT should not be aimed and positioned to play any active role in conducting selection 
procedures at the community level, as the delegation of such duties from the Commission to 
BERT is not justified in light of the potential number of such procedures.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13
Оттегляне на правата за използване 

на радиочестоти и номера, издадени в 
съответствие с общи процедури

заличава се

По искане на Комисията, Органът 
представя становище до Комисията 
относно оттеглянето на правата за 
използване, издавани в съответствие 
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с общите процедури, предвидени в 
член 6б от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешението). Това 
становище проучва дали са били 
налице сериозни и повторни 
нарушения на условията, 
придружаващи правата за използване.

Justification

Entire Article 13 should be removed, in accordance with the comments made to Articles 11 
and 12. 

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14
Мрежова и информационна сигурност

заличава се

В допълнение към задачите, посочени 
в член 4, параграф 3, буква б) и член 19, 
параграфи 4 и 5, Органът допринася за 
развитието на култура на мрежова и 
информационна сигурност, по-
специално като:
а) улеснява сътрудничеството между 
Комисията и държавите-членки за 
разработването на общи методологии 
за предотвратяване, справяне и 
решаване на въпроси, свързани с 
мрежовата и информационна 
сигурност;
б) съветва Комисията относно 
изследванията в областта на 
мрежовата и информационна 
сигурност, както и относно 
ефективното използване на 
технологии за предотвратяване на 
риска; и предприема дейности за 
оценка на риска, решения за 
оперативно съвместимо управление 
на риска и проучвания за решения за 
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управление на превантивната 
дейност в организациите от 
държавния и частния сектор, и
в) допринася към усилията на 
Общността за сътрудничество с 
трети държави и, в приложимите 
случаи, с международни организации 
за насърчаване на общ глобален подход 
към въпросите, свързани с мрежовата 
и информационна сигурност.

Justification

BERT would not have tasks and duties related to network security issues. The merger of 
ENISA into BERT would lead to confusion in policy objectives, priorities and management, 
and other unpredictable and unnecessary difficulties, jeopardising the smooth running and 
effectiveness of the reformed regime.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15
Собствена инициатива

заличава се

Органът може по своя собствена 
инициатива да предостави 
становище на Комисията относно 
въпросите, указани в член 4, параграф 
2, член 7, параграф 1, член 8, параграф 
3, член 10, параграф 1, членове 12, 14, 
21 и 22.

Justification

The provision is redundant and should be removed in light of the refined wording of Article 4.
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16
Събиране на административни такси 

за предоставени от Органа услуги

заличава се

1. Комисията определя 
административните такси, които се 
налагат на предприятията за 
предоставени от Органа услуги в 
съответствие с процедурата, указана 
в член 54, параграф 2 и въз основа на 
становище на Органа. Органът 
събира тези административни такси.
2. Административните такси се 
налагат на отделните предприятия 
обективно, прозрачно и съразмерно, 
при свеждане до минимум на 
допълнителните административни 
разходи и съпътстващите такси.
3. Административните такси, 
посочени в параграф 1, могат да 
обхващат:
а) административните разходи, 
понесени от Органа при провеждане 
на процедурата за подбор в 
съответствие с член 12;
б) обработването на жалби в 
съответствие с член 34;
в) административните разходи, 
понесени от Органа при 
администрирането на Европейското 
телефонно номерационно 
пространство в съответствие с член 
8.
Всички такси се изразяват и плащат 
в евро.
4. Размерът на административните 
такси се фиксира на равнище, което 
да гарантира, че приходите от тези 
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такси по принцип са достатъчни за 
покриване на цялостните разходи по 
предоставените услуги.
5. Органът публикува годишен преглед 
на своите административни разходи 
и такси. При всяка разлика между 
общата сума на таксите и на общите 
административни разходи той 
представя становище до Комисията, 
като посочва подходящите промени, 
които трябва да се направят в 
таксите.

Justification

The amendment reflects that BERT would not provide services against which collection of 
administrative fees would be justified.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17
Събиране и преразпределение на 

такси за ползване за права на 
използване на радиочестоти и номера 

и на административни такси в 
съответствие с общата процедура за 

подбор

заличава се

1. Когато на предприятия се налагат 
такси за ползване на права на 
използване на радиочестоти или 
номера, издадени в съответствие с 
обща процедура за подбор в 
съответствие с член 6б от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението), Органът отговаря за 
събирането и преразпределянето на 
тези такси за ползване. 
Таксите за ползване се 
преразпределят след получаването им 
от Органа между съответните 
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държавите-членки и Органа в 
съответствие със срока и 
съотношението, които се определят 
от Комисията съгласно член 6б от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението).
Ако срокът и съотношението не са 
установени от Комисията, таксите 
за ползване се преразпределят въз 
основа на населението на всяка 
държава-членка, от която се изисква 
да издава права за използване през 
последната пълна година преди 
започване на процедурата за подбор.
2. Органът отговаря за събирането и 
преразпределянето на 
административните такси, 
наложени след обща процедура за 
подбор за права за използване на 
честоти и номера на подбраните 
предприятия за покриване на 
административните разходи на 
националните регулаторни органи за 
наблюдение на спазването на общите 
условия. 
Тези административни такси, 
посочени в първа алинея, се 
преразпределят след получаването им 
от Органа на релевантните 
национални регулаторни органи в 
съответствие със стойностите, 
предоставени от националните 
регулаторни органи

Justification

This article is deleted in its entirety to reflect that BERT would not be involved in collection 
and redistribution of usage fees and administrative charges.
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Изменение 58

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 
информация както между държавите-
членки, така и между държавите-
членки, националните регулаторни 
органи и Комисията относно ситуацията 
и развитието на регулаторни дейности 
по отношение на електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително мрежова и 
информационна сигурност.

1. С оглед на политиката на Общността 
в областта на електронните съобщения, 
Органът насърчава обмена на 
информация както между държавите-
членки, така и между държавите-
членки, националните регулаторни 
органи и Комисията относно ситуацията 
и развитието на регулаторни дейности 
по отношение на електронните 
съобщителни мрежи и услуги.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организира или насърчава подготовка 
по всички въпроси относно 
електронните съобщения.

в) организира или насърчава подготовка 
за националните регулаторни органи, 
други национални органи и органи на 
ЕС по всички въпроси относно 
електронните съобщения.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът предоставя тази информация 
на обществеността в лесно достъпна 

3. Органът предоставя тази информация 
на обществеността в лесно достъпна 
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форма. форма, която позволява също така  
достъп от разстояние.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът събира подходяща 
информация, по-специално в 
съответствие с член 13a от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), за да анализира 
съществуващи и възникващи 
опасности. По-специално той 
анализира на европейско равнище 
тези рискове, които могат да окажат 
въздействие върху гъвкавостта и 
наличието на електронните 
съобщителни мрежи и относно 
автентичността, целостта и 
поверителността на оценената и 
пренесена чрез тях информация, и 
представя резултатите от анализа 
на държавите-членки и на 
Комисията. 

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът допринася за увеличаване на 
знанията и наличието на своевременна, 
обективна и цялостна информация, 
включително по въпроси, свързани с 
мрежовата и информационна 
сигурност, за всички ползватели като, 

5. Органът допринася за увеличаване на 
знанията и наличието на своевременна, 
обективна и цялостна информация за 
всички ползватели като, inter alia, 
насърчава обмена на текущи най-добри 
практики и при търсене на 
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inter alia, насърчава обмена на текущи 
най-добри практики, включително 
относно начини за предупреждаване 
на ползвателите и при търсене на 
взаимодействие между инициативи на 
държавния и частния сектор.

взаимодействие между инициативи на 
държавния и частния сектор.

Justification

For planning and resource allocation purposes, training related duties in subsection 2(c) 
should be defined more restrictively. Subsection 4 is removed in its entirety and subsection 5 
is removed partially to reflect the removal of network security related duties.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Управление на информационния 

регистър за спектъра и на базата 
данни за мобилен роуминг

1. На обществеността се предоставя 
регистър под формата на обща пункт 
за достъп за предоставяне на 
информация относно използването на 
спектъра във всяка държава-членка, 
за да се гарантира хармонизираното 
предоставяне на информация относно 
използването на радиочестотите в 
Общността. Информацията относно 
използването на радиочестотите се 
предоставя от държавите-членки 
редовно и при искане в този смисъл 
от страна на Органа. Органът 
отговаря за управлението и 
публикуването на регистъра. 
Регистърът включва информацията, 
указана в приложението към 
настоящия регламент, както и всяка 
друга информация, която Органът 
сметне за уместна. Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение за 
приспособяване на приложението към 
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техническите или пазарни развития. 
Тези мерки, които са предназначени 
да изменят несъществените 
елементи на настоящия регламент, 
се приемат в съответствие с 
процедурата, указана в член 54, 
параграф 3.

2. Органът отговаря за управлението 
и публикуването на база данни 
относно цените на гласови услуги и 
услуги за пренос на данни за мобилни 
потребители при роуминг в рамките 
на Общността, включително, в 
приложимите случаи, за 
специфичните разходи във връзка с 
роумингови повиквания, направени и 
получени в най-отдалечените райони 
на Общността. Той извършва 
наблюдение на процесите при тези 
цени и публикува годишен доклад.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът публикува годишен доклад 
за процесите в сектора на електронните 
съобщения, включително потребителски 
въпроси, в който той идентифицира 
оставащите пречки пред изграждането 
на единния пазар на електронните 
съобщения. Докладът също така може 
да включва преглед и анализ на 
информацията относно националните 
процедури за обжалване, предоставена 
от държавите-членки съгласно член 4, 
параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), и степента, до 
която в държавите-членки се използват 
извънсъдебните процедури за уреждане 
на спорове, посочени в член 34 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 

2. Органът публикува годишен доклад 
за процесите в сектора на електронните 
съобщения, включително потребителски 
въпроси, в който той идентифицира 
оставащите пречки пред изграждането 
на единния пазар на електронните 
съобщения, включително пречките, 
свързани с недостатъчната 
осведоменост на потребителите и 
други проблеми, споменати, наред с 
другото, в резолюцията на 
Европейския парламент относно 
доверието на потребителите в 
цифровата среда. Докладът също така 
може да включва преглед и анализ на 
информацията относно националните 
процедури за обжалване, предоставена 
от държавите-членки съгласно член 4, 
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универсалната услуга). параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), и степента, до 
която в държавите-членки се използват 
извънсъдебните процедури за уреждане 
на спорове, посочени в член 34 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга). Тези части от 
доклада, които се отнасят до 
въпроси, засягащи потребителите 
(включително сравнения на цените на 
дребно), се публикуват на интернет 
страницата на Органа в лесно 
достъпна за потребителите форма.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът обхваща: Органът обхваща:

а) административен съвет а) съвет на регулаторите
б) съвет на регулаторите б) изпълнителен съвет

в) директор в) изпълнителен директор

г) главен служител по мрежова 
сигурност
д) постоянна група на заинтересованите 
страни

д) постоянна група на заинтересованите 
страни

е) апелативен съвет.

(Настоящото изменение изисква промяна на наименованията на съответните органи 
навсякъде, включително:

Промяна на наименованието "Административен съвет" в "Съвет на регулаторите" в 
членове 25, 26,29, 30, 37, 38, 39, 46 и 49.

Промяна на наименованието "Съвет на регулаторите" в "Изпълнителен съвет" в 
членове 28, 30 и 37

Промяна на "Директор" в "Изпълнителен директор" в членове: 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 
44, 45 и 46)
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Justification

The amendment reflects a material change in the governance structure, and removes positions 
and bodies (Chief Network Security Officer and Board of Appeal) which, in light of 
amendments proposed in Article 3, become irrelevant and unnecessary.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Административният съвет се 
състои от дванадесет членове. Шест 
се назначават от Комисията и шест 
от Съвета. Членовете на 
административния съвет се 
назначават така, че да се гарантират 
най-високите стандарти за 
компетентност и независимост, и 
широк обхват на съответно 
експертно мнение. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
веднъж.

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съветът на регулаторите има 
статут на наблюдател и включва в 
състава си по един член от всяка 
държава-членка, изпълняващ 
функциите на ръководител или 
високопоставен представител на 
националния регулаторен орган, 
отговарящ за ежедневното прилагане 
на регулаторната рамка в 
съответната държава-членка.
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Комисията, както и 
представителите на националните 
регулаторни органи на страните от 
ЕАСТ  и присъединяващите се страни 
имат статут на наблюдател.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет
назначава свой председател и свой 
заместник-председател измежду 
своите членове. Заместник-
председателят автоматично 
замества председателя, ако 
последният не е в състояние да 
изпълнява своите задължения. 
Мандатът на председателя и на 
заместник-председателя е две и 
половина години и може да се 
поднови. Във всеки случай обаче, 
мандатът на председателя и на 
заместник-председателя изтича в 
момента, когато те престанат да 
бъдат членове на административния 
съвет.

2. Съветът на регулаторите
назначава свой председател и други 
членове на изпълнителния съвет
измежду своите членове.  
Председателят се избира за срок от 
една година. Преди да встъпи в 
мандата си на председател, 
председателят първо изпълнява 
функциите на заместник-
председател. Той също така 
изпълнява функциите на заместник-
председател в продължение на една 
година след приключването на 
мандата си като председател.

Justification

Together with other amendment related to this Article
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на административния
съвет се приемат въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

4. Решенията на съвета на 
регулаторите се приемат въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове, освен ако в 
настоящия регламент не е предвидено 
друго.

Justification

Together with other amendment related to this Article

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всеки член има един глас. 
Процедурният правилник посочва по-
подробно разпоредбите, уреждащи 
гласуването, по-специално условията, 
при които даден член може да 
действа от името на друг и също 
така, в приложимите случаи, 
правилата, уреждащи кворума.

5. Всеки член има един глас.

Justification

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
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establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Административният съвет, след 
консултиране със съвета на 
регулаторите, назначава директор в 
съответствие с член 29, параграф 2.

1. Съветът на регулаторите назначава 
изпълнителен директор в съответствие 
с член 29, параграф 2.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет, след 
консултиране с директора, назначава 
главен служител за мрежовата 
сигурност в съответствие с член 31, 
параграф 2.

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съветът на регулаторите взема 
всички решения, свързани с 
изпълнението на функциите на 
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Органа, посочени в член 3.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Административният съвет 
назначава членовете на съвета на 
регулаторите в съответствие с член 
27, параграф 1.

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Административният съвет 
назначава членовете на апелативния 
съвет в съответствие с член 33, 
параграф 1.

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.
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Изменение 76

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Административният съвет приема 
преди 30 септември всяка година и след 
консултиране с Комисията и след 
одобрението на съвета на 
регулаторите в съответствие с член 
28, параграф 3, работната програма на 
Органа за предстоящата година и я 
предава на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията. Работната 
програма се приема без да се засяга 
годишната бюджетна процедура.

5. Съветът на регулаторите приема 
преди 30 септември всяка година и след 
консултиране с Комисията работната 
програма на Органа за предстоящата 
година и я предава на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията. 
Работната програма се приема без да се 
засяга годишната бюджетна процедура.

Justification

Together with other amendment related to this Article

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Административният съвет има 
дисциплинарни правомощия спрямо 
директора и главния служител за 
мрежовата сигурност.

8. Съветът на регулаторите има 
дисциплинарни правомощия спрямо 
изпълнителния директор.

Justification

Together with other amendment related to this Article

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Административният съвет 11. Съветът на регулаторите приема 



AD\729497BG.doc 51/74 PE404.762v02-00

BG

приема годишния доклад относно 
дейностите и перспективите на Органа и
го предава на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Европейския 
икономически 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, 
одобрен от съвета на регулаторите, 
относно регулаторните дейности на 
Органа през разглежданата година.

годишния доклад относно дейностите и 
перспективите на Органа и го предава 
на Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
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, одобрен от 
съвета на регулаторите, относно 
регулаторните дейности на Органа през 
въпросната година, включително и 
мерки, предприети за повишаване на 
осведомеността на потребителите.

Justification

Together with other amendment related to this Article

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Административният съвет 
представя становище на Комисията 
относно административните такси, 
които Органът може да събира от 
предприятия при изпълнение на 
своите задачи, както се посочва в 
член 16.

заличава се

Justification

As the Administrative Board would be removed from the governance structure, its tasks and 
duties would be taken over by the Board of Regulators, so that the tasks and duties included 
in the Commission’s proposal regarding the Administrative Board and the Board of 
Regulators are merged in one body. The list of tasks are refined to reflect that BERT would 
not pass decisions (and collect fees for its procedure) and would not take up network security 
related duties.
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът на регулаторите се 
състои от един член за всяка 
държава-членка, който е ръководител 
на независимия национален 
регулаторен орган с отговорност за 
текущото прилагане на 
регулаторната рамка в държавата-
членка, директора и един 
представител на Комисията без 
право на глас. Националните 
регулаторни органи номинират по 
един заместник на държава-членка. 

заличава се

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът е председател на съвета 
на регулаторите.

2. Изпълнителният съвет се състои 
най-много от петима членове, двама 
от които са заместник-председатели 
на съвета на регулаторите и един от 
които е председател на съвета на 
регулаторите. Заседанията на 
изпълнителния съвет се свикват от 
председателя.

Justification

Together with other amendment related to this Article.
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите избира 
заместник-председател измежду 
своите членове. Заместник-
председателят замества председателя, 
ако последният не е в състояние да 
изпълнява своите задължения. 
Мандатът на заместник-
председателя е две и половина години 
и може да се поднови. Във всеки 
случай обаче, мандатът на 
заместник-председателя изтича в 
момента, когато той или тя 
престане да бъде член на съвета на 
регулаторите

3. Един от заместник-
председателите замества 
председателя, ако последният не е в 
състояние да изпълнява своите 
задължения.

Justification

Together with other amendment related to this Article.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът на регулаторите действа 
чрез обикновено мнозинство на 
своите членове. Всеки член или 
заместник, различен от директора и 
представителя на Комисията, има 
един глас.

4. Освен ако в настоящия регламент 
не е предвидено друго, 
изпълнителният съвет взема 
решенията си с обикновено 
мнозинство. Всеки член на
изпълнителният съвет има един глас. 
При равен брой гласове, 
председателят има решаващ глас.

Justification

Together with other amendment related to this Article.
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При изпълнение на предоставените 
му задачи от настоящия регламент, 
съветът на регулаторите действа 
независимо и не търси, не иска и не 
получава указания от никое 
правителство на държава-членка или в 
името на някакъв обществен или частен 
интерес.

6. При изпълнение на предоставените 
му задачи от настоящия регламент, 
Органът, независимо дали чрез съвета
на регулаторите или чрез 
изпълнителния съвет, действа 
независимо и не търси, не иска и не 
получава указания от никое 
правителство на държава-членка или в 
името на някакъв обществен или частен 
интерес.

Justification

The amendments reflect that while the Board of Regulators would take over the tasks and 
duties of the Administrative Board, an Executive Board comprising of a limited number of 
members elected from among the members of the Board of Regulators (including a 
Chairperson and two Vice-Chairpersons) would also be set up.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Секретарските услуги за съвета на 
регулаторите се предоставят от 
Органа.

заличава се

Justification

The amendments reflect that while the Board of Regulators would take over the tasks and 
duties of the Administrative Board, an Executive Board comprising of a limited number of 
members elected from among the members of the Board of Regulators (including a 
Chairperson and two Vice-Chairpersons) would also be set up.

Изменение 86



AD\729497BG.doc 55/74 PE404.762v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 28 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи на съвета на регулаторите Задачи на изпълнителния съвет
1. Съветът на регулаторите 
предоставя становище на директора 
преди приемането на становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове от 4 до 23 в неговата сфера на 
компетенции. В допълнение, съветът 
на регулаторите предоставя указания
на директора при изпълнение на 
задачите на директора.

1. Изпълнителният съвет 
представлява Органа и гарантира, че 
Органът изпълнява дейностите си в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. В допълнение, 
изпълнителният съвет дава насоки
на изпълнителния директор, които 
имат съществено значение за
изпълнението на задачите на 
изпълнителния директор.

2. Съветът на регулаторите 
предоставя становище относно 
кандидата за назначаване като 
директор в съответствие с член 26, 
параграф 1 и член 29, параграф 2. 
Съветът взема това решение въз 
основа на мнозинство от три 
четвърти от неговите членове. 
Директорът не взема участие при 
изготвянето на или при гласуването 
на такива мнения.

2. Всяка година председателят на 
изпълнителния съвет се явява на 
изслушване пред съответната 
комисия на Европейския парламент, 
за да докладва за постигнатите от 
Органа резултати.

3. Съветът на регулаторите съгласно 
член 26, параграф 5 и член 30, 
параграф 4 и в съответствие с 
проектобюджета, създаден по член 
37, одобрява работната програма на 
Органа за следващата година относно 
неговите дейности.
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.
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Изменение 87

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директор Изпълнителен директор
1. Органът се ръководи от своя 
директор, който действа независимо 
при изпълнението на своите функции. 
Без да се засягат съответните 
правомощия на Комисията, 
административния съвет и съвета на 
регулаторите, директорът не иска и 
не получава никакви указания от 
никое правителство или от никой 
орган.

1. Органът се ръководи от своя 
изпълнителен директор, който действа 
в съответствие с указанията на 
изпълнителния съвет.

2. След консултации със съвета на 
регулаторите, директорът се 
назначава от административния 
съвет, въз основа на заслуги, умения и 
опит, релевантни за електронните 
съобщителни мрежи и услуги, от списък 
от поне двама кандидати, предложени 
от Комисията.

2. Изпълнителният директор се 
назначава от съвета на регулаторите, 
въз основа на заслуги, умения и опит, 
релевантни за електронните 
съобщителни мрежи и услуги, от списък 
от поне двама кандидати, предложени 
от Комисията.

3. Мандатът на директора е пет
години. В хода на деветмесечния 
период, предшестващ края на този 
период, Комисията извършва оценка. 
При оценката Комисията оценява по-
специално :

3. Мандатът на изпълнителния 
директор е три години. В хода на 
деветмесечния период, предшестващ 
края на този период, съветът на 
регулаторите извършва оценка. При 
оценката съветът на регулаторите
оценява по-специално :

а) изпълнението на директора; а) изпълнението на изпълнителния 
директор; 

б) задълженията и нуждите на Органа за 
предстоящите години.

б) задълженията и нуждите на Органа за 
предстоящите години.

4. След консултиране със съвета на 
регулаторите, административният 
съвет, по предложение на Комисията,
може да удължи мандата на директора
еднократно за не повече от три години, 
при отчитане на доклада за оценката и 
само в тези случаи, когато това може 
да се оправдае от задълженията и 

4. Съветът на регулаторите може да 
удължи мандата на изпълнителния 
директор еднократно за не повече от 
три години, при отчитане на доклада за 
оценката.
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нуждите на Органа.

Административният съвет 
уведомява Европейският парламент 
относно своето намерение да удължи 
мандата на директора. В едномесечен 
срок преди удължаването на 
неговия/нейния мандат директорът 
може да бъде поканен да направи 
изявление пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и 
да отговори на поставени от нейните 
членове въпроси. 
Ако мандатът не бъде удължен, 
директорът остава на поста до 
назначаването на негов/неин наследник.

Ако мандатът не бъде удължен, 
изпълнителният директор остава на 
поста до назначаването на негов/неин 
наследник.

5. Директорът може да бъде отстранен 
от поста само с решение на 
административния съвет, след 
консултиране със съвета на 
регулаторите. Административният
съвет взема своето решение въз 
основа на мнозинство от три четвърти 
от своите членове.

5. Изпълнителният директор може да 
бъде отстранен от поста само с решение 
на съвета на регулаторите, взето въз 
основа на мнозинство от три четвърти 
от своите членове.

6. Европейският парламент и 
Съветът могат да призоват 
директора да представи доклад 
относно изпълнението на неговите 
задължения.

Justification

The status of the Director is revised and the position is renamed Executive Director to reflect 
a shift in the role of the Executive Director in the revised governance structure. The Executive 
Director is elected by the Board of Regulators and is positioned as an executive responsible 
for day-to-day operational matters. As the Executive Director acts under instructions by the 
Executive Board, the Executive Director cannot be accountable to the Parliament and the 
Council.
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Изменение 88

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи на директора Задачи на изпълнителния директор
1. Директорът отговаря за 
представляването на органа и 
отговаря за неговото управление.

1. Изпълнителният директор може 
да бъде упълномощен от 
изпълнителния съвет да 
представлява Органа по определени 
въпроси и отговаря за управлението на 
Органа.

Justification

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to 
match amendments proposed in other Articles.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Директорът приема мнения, 
препоръки и решения, посочени в 
членове от 4 до 23, предмет на 
съгласието на съвета на 
регулаторите.

заличава се

Justification

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to 
match amendments proposed in other Articles

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

директор изготвя проект за работна 
програма на Органа до следващата 
година и го предава на съвета на 
регулаторите. Съветът на 
регулаторите одобрява проекта за 
работна програма и го предава на 
Комисията преди 30 юни на същата 
година.

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

Justification

The tasks of the Executive director (replacing the position of the Director) are refined to 
match amendments proposed in other Articles

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директорът отговаря за 
изпълнението на годишната работна 
програма на Органа в съответствие с 
указанията на съвета на регулаторите и 
на главния служител за мрежовата 
сигурност според приложимия случай 
и в съответствие с 
административния контрол на 
административния съвет.

5. Изпълнителният директор
отговаря за изпълнението на годишната 
работна програма на Органа в 
съответствие с указанията на съвета на 
регулаторите.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31
Главен служител за мрежовата 

сигурност

заличава се
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1. Главният служител за мрежовата 
сигурност отговаря за съгласуване на 
задачите на Органа по отношение на 
мрежовата и информационна 
сигурност. Главният служител за 
мрежовата сигурност работи под 
отговорността на и се отчита пред 
директора. Той/тя изготвя проекта 
за годишна работна 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 
във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност, от списък 
от поне двама кандидати, 
предложени от Комисията.
3. Главният служител за мрежовата 
сигурност може да бъде отстранен 
от служба само след решение на 
административния съвет, след 
консултиране с директора. 
Административният съвет взема 
своето решение въз основа на 
мнозинство от три четвърти от 
своите членове.
4. След консултиране на директора, 
административният съвет, по 
предложение на Комисията, може да 
удължи мандата на главния 
служител за мрежовата сигурност 
еднократно за не повече от три 
години само в тези случаи, когато 
това може да се оправдае от 
задълженията и нуждите на Органа.

Justification

BERT would not take over the tasks designated to ENISA, therefore, the position of a Network 
Chief Executive Officer is unnecessary (see also amendments to Article 3).
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Изменение 93

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Главният служител за мрежовата 
сигурност създава група на 
постоянните заинтересовани страни, 
съставена от експерти, представляващи 
съответните заинтересовани страни, по-
специално от сектора на 
информационните и съобщителни 
технологии, потребителски групи и 
академични експерти по мрежова и 
информационна сигурност. В 
консултация с директора той определя 
процедурите относно, по-конкретно, 
броя, състава, назначаването на 
членовете и дейността на групата.

1. Съветът на регулаторите създава 
група на постоянните заинтересовани 
страни, съставена от експерти, 
представляващи съответните 
заинтересовани страни, по-специално от 
сектора на информационните и 
съобщителни технологии, 
потребителски групи и академични 
експерти. В консултация с 
изпълнителния директор той определя 
процедурите относно, по-конкретно, 
броя, състава, назначаването на 
членовете и дейността на групата.

2. Главният служител за мрежовата 
сигурност председателства групата. 
Мандатът на нейните членове е две и 
половина години. Членовете на групата 
не може да бъдат членове на 
административния съвет или на 
съвета на регулаторите.

2. Изпълнителният директор
председателства групата. 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 
служител за мрежовата сигурност
при изпълнението на неговите/нейните 
задължения в съответствие с настоящия 
регламент, при изготвяне на 
предложение за съответните части на 
работната програма на Органа, както и 
за гарантиране на комуникации със 
заинтересованите страни по всички 
въпроси във връзка с работната 
програма.

4. Групата може да съветва съвета на 
регулаторите при изпълнението на 
неговите/нейните задължения в 
съответствие с настоящия регламент, 
при изготвяне на предложение за 
съответните части на работната 
програма на Органа, както и за 
гарантиране на комуникации със 
заинтересованите страни по всички 
въпроси във връзка с работната 
програма.

Justification

The Permanent Stakeholders’ Group is a significant board of the Authority, as it represents 
the relevant stakeholders and the interests of the consumers and employers as well employee 
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representatives.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33
Апелативен съвет

заличава се

1. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, избрани измежду 
действащия или предходен висш 
персонал на националните 
регулаторни органи, органи по 
конкуренцията или други национални 
или общностни институции със 
съответен опит в сектора на 
електронните съобщения. 
Апелативният съвет определя своя 
председател.
2. Членовете на апелативния съвет се 
назначават от административния 
съвет, по предложение на Комисията, 
след покана за изразяване на интерес, 
след консултация със съвета на 
регулаторите.
3. Мандатът на членовете на 
апелативния съвет е пет години. Този 
срок е подновяем. Членовете на 
апелативния съвет са независими при 
вземането на решения. Те не са 
обвързани с никакви указания. Те не 
могат да извършват никакви други 
задължения в Органа, в неговия 
административен съвет или в неговия 
съвет на регулаторите. Член 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 
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консултиране на съвета на 
регулаторите, вземе решение в този 
смисъл.
4. Членовете на апелативния съвет 
не могат да участват в каквото и да е 
апелативно производство, ако имат 
личен интерес от него или преди това 
са участвали като представители на 
някоя от страните по 
производството, или ако са участвали 
в решението, което се обжалва.
Ако поради някоя от причините, 
посочени в първа алинея, или поради 
някаква друга причина член на 
апелативния съвет смята, че друг 
член не трябва да участва в някое 
апелативно производство, членът 
съответно уведомява апелативния 
съвет. Може да се възрази срещу член 
на апелативния съвет от всяка 
страна по апелативното 
производство поради някое от 
основанията, посочени в първа 
алинея, или ако е заподозрян в 
пристрастие. Възражението не може 
да се основава на гражданството на 
членовете и няма да бъде допустимо 
ако, независимо че е знаела причината 
за възражението, страната по 
апелативното производство е 
предприела процесуални стъпки.
5. Апелативният съвет взема 
решение относно действието, което 
трябва да се предприеме в случаите, 
указани в параграф 4, без участието 
на засегнатия член. За целите на 
вземането на това решение 
засегнатият член се замества в 
апелативния съвет от неговия 
заместник, освен ако заместникът не 
се намира в подобно положение. В 
такъв случай председателят определя 
заместник измежду наличните 
заместници.
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Justification

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34
Обжалване

заличава се

1. Апелативният съвет отговаря за 
решаване на жалби срещу решения 
или мерки, взети от органа в области, 
обхванати от член 8, параграф 1.
2. Решенията на апелативния съвет 
се приемат въз основа на 
квалифицирано мнозинство от не по-
малко от шест негови членове. 
Апелативният съвет се свиква при 
необходимост.
3. Жалба, внесена съгласно параграф 1, 
няма отлагащо действие. При все 
това, ако апелативният съвет счете, 
че това се налага от 
обстоятелствата, може да отложи 
изпълнението на оспореното решение.
4. Жалбата, заедно с изложението на 
мотивите за нея, се внасят в Органа в 
писмена форма в срок от два месеца 
от съобщаването на решението или 
мярката на засегнатото 
предприятие, или при липсата на 
такъв, в деня, в който органът е 
оповестил своята мярка или решение. 
Апелативният съвет произнася 
решение по жалбата в двумесечен 
срок след внасяне на жалбата. 
5. Ако жалбата е допустима, 
апелативният съвет разглежда дали 
тя е надлежно обоснована. Той 
отправя покана до страните винаги, 
когато е необходимо за апелативното 
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производство да се опишат 
коментари по издадени от него 
съобщения или относно съобщения от 
другите страни по апелативното 
производство в указаните срокове. 
Страните по апелативното 
производство имат правото да 
направят устни изложения. 
6. Апелативният съвет, по смисъла 
на този член, може да упражнява 
всяко правомощие, което е 
предоставено на компетенцията на
Органа или може да предостави 
случая на компетентен орган на 
Органа. Последният е обвързан от 
решението на апелативния съвет.
7. Апелативният съвет приема своя 
процедурен правилник.

Justification

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35
Искове пред Първоинстанционния съд 

и Съда на Европейските общности

заличава се

1. Може да се заведе иск пред 
Първоинстанционния съд или Съда на 
Европейските общности в 
съответствие с член 230 на Договора 
за оспорване на решение, взето от 
апелативния съвет, или в случаите, 
когато не се предвижда право на 
обжалване пред Съвета, взето от 
Органа.
2. В случай че Органът не вземе 
решение, може да се заведе иск за 
бездействие пред 
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Първоинстанционния съд или Съда на 
Европейските общности в 
съответствие с член 232 на Договора.
3. От органа се изисква да предприеме 
необходимите мерки за изпълнение на 
решението на Първоинстанционния 
съд или Съда на Европейските 
общности.

Justification

As BERT would not pass appealable decisions, this Article becomes unnecessary.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят от: 1. Приходите на Органа се състоят от 
безвъзмездна помощ от Общността, 
включена в общия бюджет на 
Европейския съюз, съгласно член 185 
от Финансовия регламент.

а) такси за предоставени от Органа 
услуги;
б) дял от таксите за ползване, 
платени от заявителите в 
съответствие с разпоредбите на член 
17;
в) субсидия от Общността, включена в 
общия бюджет на Европейските 
общности (раздел на Комисията);

г) всякакви наследства, дарения или 
субсидии, както се посочва в член 26, 
параграф 7.
д) всякакви доброволни вноски от 
страна на държавите-членки или от 
техните регулаторни органи.

Justification

As BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of the 
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underlying Community policy in electronic communications, it is justified that BERT should 
be financed by Community funding.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 15 февруари всяка 
година, директорът изготвя 
предварителен проектобюджет, 
обхващащ оперативните разходи и 
работната програма, предвидени за 
следващата финансова година, и го 
изпраща на административния съвет
заедно със списък на временните 
длъжности. Всяка година 
административният съвет, въз 
основа на изготвения от директора 
проект, прави прогноза за приходите и 
разходите на Органа за следващата 
финансова година. Тази прогноза, която 
включва проект на щатно разписание, се 
предава от административния съвет 
на Комисията не по късно от 31 
март. Преди приемането на 
прогнозата, проектът, изготвен от 
директора, се предава на съвета на 
регулаторите, който може да 
предостави становище по проекта.

1. Не по-късно от 15 февруари всяка 
година, изпълнителният директор
изготвя предварителен проектобюджет, 
обхващащ оперативните разходи и 
работната програма, предвидени за 
следващата финансова година, и го 
изпраща на съвета на регулаторите
заедно със списък на временните 
длъжности. Всяка година съветът на 
регулаторите, въз основа на 
изготвения от изпълнителния 
директор проект, прави прогноза за 
приходите и разходите на Органа за 
следващата финансова година. Тази 
прогноза, която включва проект на 
щатно разписание, се предава от 
изпълнителния директор на съвета 
на регулаторите и бюджетната 
комисия на Органа (наричана 
"бюджетната комисия").

Бюджетната комисия се състои от 
16 членове, седем от които се 
определят от Европейския 
парламент, седем - от Съвета и двама 
- от Комисията. Бюджетната 
комисия взема своите решения с 
мнозинство от две трети от своите 
членове. Бюджетната комисия не е 
постоянен орган. Бюджетната 
комисия одобрява прогнозата, 
включвана в проектобюджета и 
щатното разписание като сума, 
финансирана със средства на 
Общността съгласно член 26, и 
предава решението си на съвета на 
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регулаторите и Комисията.
Съветът на регулаторите изготвя 
окончателен вариант на 
проектобюджета и щатното 
разписание, като взема предвид 
решението на бюджетната комисия. 

Justification

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прогнозата се предава от Комисията 
на Европейския парламент и на Съвета 
(наричани по-нататък бюджетния 
орган) заедно с предварителния проект 
за общия бюджет на Европейските 
общности. 

2. Прогнозата, одобрена от 
бюджетната комисия и предадена на 
Комисията в съответствие с 
параграф 1, се предава от Комисията на 
Европейския парламент и на Съвета 
("бюджетния орган") заедно с 
предварителния проект за общия 
бюджет на Европейския съюз.

Justification

see amendment n°77
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Административният съвет
незабавно съобщава на бюджетния 
орган за своето намерение да изпълни 
всеки проект, който може да има 
съществени финансови последици за 
финансирането на неговия бюджет, по-
специално всеки проект относно 
имущество, като наемането или 
закупуването на сгради. Той информира 
Комисията за това. Ако някой от двата 
клона на бюджетния орган възнамерява 
да изрази становище, то в срок от две 
седмици след получаване на 
информацията относно проекта за 
недвижима собственост той трябва да 
уведоми Органа относно своето 
намерение да изрази такова становище. 
При липса на отговор Органът може да 
продължи с планираното действие.

6. Съветът на регулаторите
незабавно съобщава на бюджетния 
орган за своето намерение да изпълни 
всеки проект, който може да има 
съществени финансови последици за 
финансирането на неговия бюджет, по-
специално всеки проект относно 
имущество, като наемането или 
закупуването на сгради, в случай, че 
предложеният проект изисква 
допълнително финансиране от 
Общността. В такъв случай, Огранът
уведомява Комисията за това. Ако 
някой от двата раздела на бюджетния 
орган възнамерява да изрази становище, 
то в срок от две седмици след 
получаване на информацията относно 
проекта за недвижима собственост той 
трябва да уведоми Органа относно 
своето намерение да изрази такова 
становище. При липса на отговор 
Органът може да продължи с 
планираното действие.

Justification

see amendment n°77

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите, обхванати от член 
20 или член 21, когато възнамерява да 
вземе мерки в съответствие с 
разпоредбите, описани в настоящия 
регламент, Органът се консултира в 

Когато възнамерява да изрази 
становище в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент, 
Органът се консултира в приложимите
случаи със заинтересованите страни, в 
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приложимите случаи със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да коментират 
проектомярката в рамките на разумен 
срок. Резултатите от консултативната 
процедура се предоставят публично от 
Органа, освен в случая на поверителна 
информация.

това число и с групата на 
заинтересованите страни и други 
групи за защита на интересите на 
потребителите, и им предоставя 
възможност да коментират 
проектостановището в рамките на 
разумен срок. Резултатите от 
консултативната процедура се 
предоставят публично от Органа, освен 
в случая на поверителна информация.

Justification

The changes aim to reflect the changes of the powers and duties of BERT in Article 3. BERT 
is proposed not to have powers to impose measures, and would serve primarily as a 
consultative body providing opinions only. A reference to consumer interest groups is aimed 
to ensure that consumer interests are taken into account properly.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персоналът на Органа, включително 
директорът, главният служител за 
мрежовата сигурност и длъжностните 
лица, временно преотстъпени от 
държавите-членки, съставят декларация 
за задължения и декларация за интереси, 
посочваща всякакви преки или косвени 
интереси, които могат да се считат за 
нарушаващи тяхната независимост. Тези 
декларации са писмени.

Персоналът на Органа, включително 
изпълнителният директор и 
длъжностните лица, временно 
преотстъпени от държавите-членки, 
съставят декларация за задължения и 
декларация за интереси, посочваща 
всякакви преки или косвени интереси, 
които могат да се считат за нарушаващи 
тяхната независимост. Тези декларации 
са писмени.

Justification

The proposed change aims to reflect the proposals in Articles 3 and 24 concerning the 
removal of the position of the Chief Network Security Officer.

Изменение 103
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Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на съветите на Органа, 
директорът, външните експерти и 
членовете на персонала на Органа, 
включително длъжностните лица, 
временно преотстъпени от държавите-
членки, се подчиняват на изискванията 
за поверителност съгласно член 287 на 
Договора, дори след като техните 
задължения са преустановени.

2. Членовете на съветите, 
изпълнителният директор, външните 
експерти и членовете на персонала на 
Органа, включително длъжностните 
лица, временно преотстъпени от 
държавите-членки, се подчиняват на 
изискванията за поверителност съгласно 
член 287 на Договора дори след като 
техните задължения са преустановени.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът се представлява от своя 
директор.

заличава се

Justification

The proposed change is in accordance with the revised governance structure and the granting 
of the right to represent BERT to the Executive Board in Article 28(1). 

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правилникът за длъжностните лица 
на Европейските общности, Условията 
за работа на другите служители на 
Европейските общности и правилата, 
приети съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
прилагането на този правилник за 
длъжностните лица и условия за работа, 
се прилагат спрямо персонала на 

1. Правилникът за длъжностните лица 
на Европейските общности, Условията 
за работа на другите служители на 
Европейските общности и правилата, 
приети съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
прилагането на този правилник за 
длъжностните лица и условия за работа, 
се прилагат спрямо персонала на 
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Органа, включително директора и 
главния служител за мрежовата 
сигурност.

Органа, включително изпълнителния 
директор, с изключение на 
експертите, командировани от 
държавите-членки.

Justification

The proposed changes reflect the proposals in Article 3 and 24 concerning the removal of the 
position of the Chief Network Security Officer and the changes in the governance, i.e., the 
elimination of the Administrative Board and the increased role of the Board of Regulators.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на пет години от 
ефективното начало на дейностите и на 
всеки пет години след това Комисията 
публикува общ доклад относно 
придобития опит вследствие на 
дейността на Органа и на 
процедурите, предвидени в настоящия 
регламент. Оценката обхваща 
резултатите, постигнати от Органа, и 
неговите методи на работа, във връзка с 
неговите цел, мандат и задачи, 
определени в настоящия регламент и в 
неговите годишни работни програми. 
Оценката взема предвид становищата на 
заинтересованите страни както на 
равнището на Общността, така и на 
национално равнище. Докладът и 
всякакви съпътстващи предложения се 
препращат на Европейския парламент и 
на Съвета.

В рамките на две години от ефективното 
начало на дейностите и на всеки пет 
години след това Органът извършва 
оценка на своите резултати.
Оценката обхваща резултатите, 
постигнати от Органа, и неговите 
методи на работа, във връзка с неговите 
цел, мандат и задачи, определени в 
настоящия регламент и в неговите 
годишни работни програми. Оценката 
взема предвид становищата на 
заинтересованите страни (в това число  
на потребителите и организациите 
за защита на потребителите), както 
на равнището на Общността, така и на 
национално равнище. Докладът и 
всякакви съпътстващи предложения се 
препращат на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
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Преходни разпоредби
1. Най-късно на 14 март 2011 г. 
Органът поема отговорността за 
всички дейности, предприети от 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност преди тази 
дата и които попадат в обхвата на 
настоящия регламент.
2. Делът на собственост във всяко 
движимо имущество, притежавано 
от Европейската агенция за мрежова 
и информационна сигурност към 
датата, посочена в параграф 1 по-
горе, се прехвърля на Органа, считано 
от тази дата.

Justification

To be deleted in accordance with the changes proposed in Article 3 (ENISA would not be 
merged into BERT).



PE404.762v02-00 74/74 AD\729497BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Европейски орган по въпросите на пазара за електронни 
съобщения

Позовавания COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)

Водеща комисия ITRE

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

IMCO
10.12.2007

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Edit Herczog
31.1.2008

Разглеждане в комисия 28.2.2008 26.3.2008 6.5.2008 28.5.2008

Дата на приемане 16.6.2008

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

33
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, 
Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, 
Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine 
Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, 
Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador 
Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-
Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, Anja 
Weisgerber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Dragoş Florin David, Rovana Plumb


	729497bg.doc

