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Изменение 86
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно общата 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 
становищата на органите на ЕС и, 
наред с другото, резолюцията на 
Европейския парламент за доверието 
на потребителите в цифровата 
среда1 , целят създаване на вътрешен 
пазар за електронните съобщения в 
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рамките на Общността при гарантиране 
на високо равнище на инвестиции, 
нововъведения и защита на 
потребителите посредством засилена 
конкуренция.
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0287

Or. cs

Изменение 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Органът следва да подпомага 
Комисията, като извършва годишен 
преглед на мерките, предприети в 
държавите-членки за уведомяване на 
гражданите относно наличието и 
използването на единния европейски 
номер за спешни повиквания „112“. 
Годишният преглед на Органа следва да 
идентифицира най-добрите практики и 
оставащите проблеми и да допринесе за 
повишаване на равнището на защита и 
сигурност на гражданите, пътуващи в 
Европейския съюз.

(20) Органът следва да подпомага 
Комисията, като извършва годишен 
преглед на знанията на гражданите 
относно наличието и използването на 
единния европейски номер за спешни 
повиквания „112“. Годишният преглед 
на Органа следва да идентифицира най-
добрите практики и оставащите 
проблеми и да допринесе за повишаване 
на равнището на защита и сигурност на 
гражданите, пътуващи в Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 88
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) 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, 
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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 Европа – паневропейски. Органът 
следва да разработи общ регулаторен 
подход, така че стопанските ползи 
от интегрираните услуги, 
предоставяни без прекъсване, да 
могат да нараснат във всички части 
на Европа.

Or. en

Изменение 89
Zuzana Roithová

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 на 
потребителските организации) и на 
националните регулаторни органи 
относно регулаторните въпроси;

Or. cs

Изменение 90
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обменя опит и насърчава 
иновациите на европейския пазар;

Or. en
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Обосновка

It is significant to emphasize the role of BERT to promote innovation in Europe as innovation 
is also the interest of the consumers.

Изменение 91
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 3 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) предоставя консултации и 
съдействие на участниците в пазара 
и на националните регулаторни 
органи по отношение на въпросите, 
свързани с пиратството и 
сигурността.

Or. en

Обосновка

It is significant to emphasize the role of BERT to increase data security and strengthen 
obligations to comply with copyright and related rights.

Изменение 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 3 – буква и a (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 
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гражданите при опасност, 
предвидена в член 26a от Директива 
2002/22/EО.

Or. en

Изменение 93
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 94
Zuzana Roithová

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) (по-
нататък само "Органът") с 
отговорностите, предвидени в 
настоящия регламент.

Or. cs

(Настоящето изменение е подготвено специално за текста на чешки език (разглежда 
въпроса с употребата на думата „орган”) и е приложимо за целия текст. Неговото 
приемане ще наложи съответни промени в целия текст.)
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Изменение 95
Zuzana Roithová

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 и взема 
предвид също така становищата на 
органите на ЕС, 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).

Or. cs

Изменение 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 3 – буква з a (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;

Or. en
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Изменение 97
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 98
Zuzana Roithová

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 параграфи 1 и 2.

Or. cs

Изменение 99
Zuzana Roithová

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
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Or. cs

Изменение 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на европейския номер за 
спешни повиквания 112

Далекосъобщения при извънредни 
ситуации

1. Органът предприема годишен преглед 
на  мерките, взети от държавите-
членки, за уведомяване на гражданите 
относно наличието и използването на 
единния европейки номер за спешни 
повиквания „112“, който се основава на 
информация, получена по член 26,
параграф 4 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга). 
Резултатите от този преглед се включват 
в годишния доклад, посочен в член 21, 
параграф 2.

1. Органът предприема годишен преглед 
на прилагането на единния европейски
номер за спешни повиквания „112“ от 
страна на държавите-членки, както 
и на знанията на гражданите 
относно наличието и използването
на този номер, който се основава на 
оценки от независими органи, 
извършени по член 26, параграф 6 от 
Директива 2002/22/ЕО. Резултатите от 
този преглед се включват в годишния 
доклад, посочен в член 21, параграф 2.

Or. en

Изменение 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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;
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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 
Директива 2002/22/EО.

Or. en

Изменение 102
Zuzana Roithová

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 
подготовката на националните 
регулаторни органи, на други 
национални административни органи 
или на органи на ЕС по всички въпроси 
относно електронните съобщения.

Or. cs

Изменение 103
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът предоставя тази информация 
на обществеността в лесно достъпна 
форма.

3. Органът предоставя тази информация 
на обществеността в лесно достъпна 
форма, която да дава възможност и за 
достъп от разстояние.

Or. cs



PE406.113v01-00 12/24 AM\723497BG.doc

BG

Изменение 104
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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.

заличава се

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 
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при тези цени и публикува годишен 
доклад.

Or. cs

Изменение 105
Zuzana Roithová

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 
универсалната услуга).

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 тези, които 
се отнасят до недостатъчната 
осведоменост на потребителите и до 
други проблеми, посочени, наред с 
другото, в резолюцията на 
Европейския парламент за 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, 
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 
засягащи потребителите въпроси, 
включително сравняването на 
тарифите за крайните потребители, 
се публикуват в уебсайта на Органа 
под лесно достъпна за 
потребителите форма.

Or. cs
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Изменение 106
Zuzana Roithová

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
е) апелативен съвет.

Or. cs

Изменение 107
Zuzana Roithová

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.

Or. cs
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(Настоящето изменение привежда чешкия превод в съответствие с оригиналната 
версия на английски език на изменение 55, внесено от г-жа Herczog)

Изменение 108
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Съветът на регулаторите 
упражнява своите бюджетни 
правомощия в съответствие с членове от 
36 до 38.

Or. cs

Обосновка

This amendment applies throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding 
changes throughout.

Изменение 109
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Административният съвет
приема свой процедурен правилник.

12. Съветът на регулаторите приема 
своя процедурен правилник.

Or. cs
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Изменение 110
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
същият изпълнява своите дейности в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. В допълнение, 
изпълнителният съвет  на 
регулаторите предоставя указания на 
изпълнителния директор, необходими 
за изпълнението на неговите задачи.

Or. cs

Изменение 111
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 е поканен да 
вземе участие в изслушване пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент, за да 
докладва за дейността на Органа.

Or. cs
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Изменение 112
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. cs

Изменение 113
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. cs

Изменение 114
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След консултиране със съвета на 
регулаторите, административният 
съвет, по предложение на Комисията,
може да удължи мандата на директора

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

оценката.

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 (Не се отнася до 
българския текст.) удължен, 
изпълнителният директор остава на 
поста до назначаването на негов/неин 
наследник.

Or. cs

Изменение 115
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Съветът на 
регулаторите взема това решение въз 
основа на мнозинство от три четвърти 
от неговите членове. 

Or. cs

(Настоящето изменение привежда чешкия превод в съответствие с оригиналната 
версия на английски език на изменението, внесено от г-жа Herczog)
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Изменение 116
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директорът отговаря за изпълнението 
на годишната 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. Директорът отговаря за изпълнението 
на годишната програма на Органа в 
съответствие с указанията на съвета на 
регулаторите.

Or. cs

Изменение 117
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянна група на заинтересовани 
лица

заличава се

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.
2. Главният служител за мрежовата 
сигурност председателства групата. 
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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.
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

Or. cs

Изменение 118
Edit Herczog

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 
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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

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

Изменение 119
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят от: 1. Приходите на Органа се подразделят 
както следва:

а) такси за предоставени от Органа 
услуги;

а) една трета от годишните му 
приходи се състоят от дотацията 
от Общността от съответната 
функция от общия бюджет на ЕС на 
основание решението на 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 се състоят от приноса на 
националните регулаторни органи. 
Държавите-членки допринасят със 
суми в сходен размер. Държавите-
членки гарантират, че националните 
регулаторни органи разполагат с 
достатъчни финансови и човешки 
ресурси, за да изпълняват задачите, 
които им възлага органа и освен това, 
че имат възможност за подобаващо 
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финансиране на последния. 
Държавите-членки следва да 
определят бюджетния ред, който 
националните регулаторни органи 
трябва да използват, за да осигурят 
средства за финансирането на органа 
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. cs

Изменение 120
Zuzana Roithová

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 
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.

Когато възнамерява да даде становище
в съответствие с разпоредбите, описани 
в настоящия регламент, Органът се 
консултира в приложимите случаи със 
заинтересованите страни, включително 
съответните потребителски 
организации, 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.

Or. cs
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Изменение 121
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.
.

Членовете на съветите, 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.

Or. cs

Изменение 122
Zuzana Roithová

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 

В рамките на две години от ефективното 
начало на дейностите и на всеки пет 
години след това Органът извършва 
оценка на ефективността на своята 
дейност.  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 
потребителите и потребителските 
организации, както на равнището на 
Общността, така и на национално 
равнище. Докладът и всякакви 
съпътстващи предложения се препращат 
на Европейския парламент, на Съвета и 
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препращат на Европейския парламент и 
на Съвета.

на Комисията.
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