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Изменение 76
Sharon Bowles

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 77
Sharon Bowles

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 78
Sharon Bowles

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);

д) анализи на специфичните национални 
пазари в съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), в сътрудничество със 
съответните национални 
регулаторни органи;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 79
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 осъществява 
проучване на пазара в сътрудничество 
със съответните национални 
регулаторни органи. Те изказват 
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обществените консултации и анализа на 
пазара. Ако Органът установи, че 
конкуренцията 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.

съвместно становище, което Органът 
трябва да разгледа, и предоставят на 
Комисията необходимата информация, 
включително резултатите от 
обществените консултации и анализа на 
пазара. Ако Органът и националният 
регулаторен орган установят, че 
конкуренцията на този пазар не е 
ефективна, тяхното становище, след 
обществена консултация, включва 
проектомярка, указваща предприятието 
(предприятията), които според тях 
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.

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.

3. Органът и националният 
регулаторен орган предоставят на 
Комисията при поискване цялата 
информация, с която разполагат, за 
изпълнение на задачите, указани в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 80
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване Органът предоставя 1. При поискване Органът предоставя 



PE405.990v01-00 6/10 AM\722521BG.doc

BG

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.

съвети на Комисията и на групата по 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, по 
целесъобразност, във връзка с 
въпросите в обхвата на 
отговорността на Органа, които 
засягат или са засегнати от 
използването на радиочестотите за 
електронни съобщения в Общността. 
Органът работи в тясно 
сътрудничество с групата по 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, по 
целесъобразност.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 81
Sharon Bowles

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. Комисията може да поиска от 
Органа да предостави съвети на 
групата по политиката в областта 
на радиочестотния спектър 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.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 82
Sharon Bowles

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 83
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят от: 1. Приходите на Органа са следните:

а) такси за предоставени от Органа а) една трета от годишното му 
финансиране се внася директно под 
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услуги; формата на субсидия от Общността, 
в рамките на подходящата функция 
от бюджета на ЕО, както е 
определено от бюджетния орган, в 
съответствие с точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 6 май 2006 г.;

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

б) две трети от годишните му 
приходи представляват директни 
вноски от националните регулаторни 
органи. Държавите-членки са 
задължени да гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с достатъчни финансови 
и човешки ресурси, за да изпълняват 
задачите, които им възлага BERT, и 
да осигурят възможност за 
подобаващо финансиране на 
последния. Държавите-членки 
определят бюджетния ред, който 
националните регулаторни органи 
трябва да използват оттук насетне 
за предоставяне на ресурси за BERT
от годишните си бюджети. 
Бюджетите се оповестяват 
публично.

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.

Or. en

Обосновка

The Authority should not have the power to collect fees. In order to ensure effective 
independence from the Commission, the Authority should be mostly funded by the Member 
States.
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Изменение 84
Sharon Bowles

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 го предложения 
се препращат на Европейския парламент 
и на Съвета.

В рамките на три години от 
ефективното начало на дейностите и на 
всеки три 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 го предложения 
се препращат на Европейския парламент 
и на Съвета.

На всеки шест години Европейският 
парламент, Комисията и Съветът, 
като вземат предвид общите доклади, 
оценяват  дали Органът е постигнал 
целите си за регулаторно сближаване 
и дали пазарът може да функционира 
без регулаторен надзор от негова 
страна. При постигане на съгласие 
Органът престава да съществува или 
получава нов шестгодишен мандат.

Or. en

Обосновка

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