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Изменение 133
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регулаторната рамка от 2002 г. за 
електронните съобщения създава 
система на регулиране, предприета от 
националните регулаторни органи, и 
предвижда тези органи да си 
сътрудничат помежду си и с Комисията, 
за да се гарантира развитието на 
съгласувана регулаторна практика и 
съгласуваното прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност.

(2) Регулаторната рамка от 2002 г. за 
електронните съобщения създава 
система на регулиране, предприета от 
националните регулаторни органи, и 
предвижда тези органи да си 
сътрудничат помежду си и с Комисията, 
за да се гарантира развитието на 
съгласувана регулаторна практика и 
съгласуваното прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност, 
но като се оставя възможност за 
регулаторна конкуренция между 
националните регулаторни органи с 
оглед на конкретните национални 
пазарни условия.

Or. en

Обосновка

BERT should not lead to full harmonisation of national markets. Healthy regulatory 
competition needs to be maintained.

Изменение 134
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) BERT ще бъде създаден с цел 
постигане на координация между 
националните регулаторни органи на 
държавите-членки, без да се 
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хармонизират съществуващите 
регулаторни подходи до степен, 
която отслабва регулаторната 
конкуренция.

Or. en

Изменение 135
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно е необходима по-
съществена институционална основа за 
създаването на орган, съчетаващ 
експертното становище и опит на 
националните регулаторни органи, 
заедно с ясно дефиниран набор от 
компетенции, като се отчита 
необходимостта този орган да 
упражнява реална власт в очите на 
своите членове и да регулира сектора 
посредством качеството на резултатите 
от дейността си.

(7) Следователно е необходима по-
съществена институционална основа за 
създаването на орган, съчетаващ 
експертното становище и опит на 
националните регулаторни органи, 
заедно с ясно дефиниран набор от 
компетенции, като се отчита 
необходимостта този орган да 
упражнява власт в очите на своите 
членове и да регулира сектора 
посредством качеството на резултатите 
от дейността си.

Or. en

Изменение 136
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Настоящият подход за 
изграждане на по-голяма 
съгласуваност между националните 
регулаторни органи чрез обмен на 
информация и познания от 
практическия опит се оказа успешен в  
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краткия срок след въвеждането му. 
Въпреки това ще е необходима по-
силна координация между всички 
регулаторни органи на национално и 
европейско равнище, за да се разбере и 
доразвие вътрешният пазар на 
електронни съобщителни услуги с цел 
повишаване на регулаторната 
съгласуваност.

Or. en

Обосновка

It should be stated, that although not perfect, cooperation between NRAs has been achieved 
over the last years. Greater cooperation is needed to understand and influence Europe's 
communication market in the right direction.

Изменение 137
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Това налага създаването на нов 
общностен орган, Европейския орган за 
пазара на електронни съобщения
(оттук нататък „Органът“). Органът 
ефективно ще допринесе за насърчаване 
на изграждането на вътрешния пазар 
чрез помощта, която предоставя на 
Комисията и на националните 
регулаторни органи. Той ще действа 
като референтна точка и ще установи 
доверие по силата на своята 
независимост, качеството на 
предоставяните от него съвети и 
разпространяваната от него 
информация, прозрачността на неговите 
процедури и оперативни методи и 
неговата съвестност при изпълнение на 
зададените му задачи. 

(12) Това налага създаването на нов 
независим общностен орган, на 
основата на една подобрена 
Европейска група на регулаторите 
(ЕГР) (оттук нататък „Органът“). 
Органът ефективно ще допринесе за 
насърчаване на изграждането на 
вътрешния пазар чрез помощта, която 
предоставя на Комисията и на 
националните регулаторни органи. Той 
ще действа като референтна точка и ще 
установи доверие по силата на своята 
независимост, качеството на 
предоставяните от него съвети и 
разпространяваната от него 
информация, прозрачността на неговите 
процедури и оперативни методи и 
неговата съвестност при изпълнение на 
зададените му задачи.
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Or. en

Обосновка

It is unnecessary to create a new agency. Instead, a body such as an enhanced ERG 
embedded in EU law should be established. 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. This gives ample grounds to give 
more powers to the ERG by giving it legal personality and therefore independence.

Изменение 138
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Органът следва да замести ЕГР 
и да служи като единен форум за 
сътрудничество между националните 
регулаторни органи при упражняване на 
пълния обхват от техните отговорности 
в съответствие с регулаторната рамка.

(14) Органът замества ЕГР и 
действа като единен форум за 
сътрудничество между националните 
регулаторни органи при упражняване на 
пълния обхват от техните отговорности 
в съответствие с регулаторната рамка.

Or. ro

Изменение 139
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Органът следва да се създаде в 
рамките на съществуващата 
институционална структура на 
Общността и баланс на правомощия. 
Той следва да бъде независим по 
отношение на техническите въпроси и 
да има юридическа, административна и 

(15) Органът следва да се създаде в 
рамките на съществуващата 
институционална структура на 
Общността и баланс на правомощия. 
Той следва да бъде независим по 
отношение на техническите въпроси и 
да има юридическа, административна и 
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финансова самостоятелност. За тази цел 
необходимо и подходящо е това да бъде 
един общностен орган, който разполага 
с юридическа правосубектност и който 
упражнява задачите, предоставени му 
по силата на настоящия регламент

финансова самостоятелност. За тази цел 
е необходимо това да бъде един 
общностен орган, който разполага с 
юридическа правосубектност и който 
упражнява задачите, предоставени му 
по силата на настоящия регламент

Or. ro

Изменение 140
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Органът следователно следва да 
съветва Комисията и националните 
регулаторни органи в съответствие с 
общностната регулаторна рамка за 
електронните съобщения и така да 
подпомага нейното ефективно 
прилагане.

(18) Органът следователно следва да 
съветва Комисията и националните 
регулаторни органи, както и 
Европейския парламент, по негово 
искане, в съответствие с общностната 
регулаторна рамка за електронните 
съобщения и така да подпомага нейното 
ефективно прилагане.

Or. ro

Изменение 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

Годишният преглед на BERT следва да 
идентифицира най-добрите регулаторни 
практики, по-специално по отношение 
на оставащите затруднения на 
пазара, и да допринесе за повишаване 
на равнището на защита и сигурност на 
гражданите.
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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. es

Обосновка

Por coherencia con la postura mantenida en las enmiendas  a las demás propuestas de 
disposiciones , al considerarse que las competencias atribuidas a la “Autoridad” exceden de 
las que debe tener este tipo de órganismos.

Изменение 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед постигането на целите 
на Решение 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 7 март 2002 г. относно 
регулаторната рамка за политиката 
на Европейската общност в 
областта на радиочестотния 
спектър в (Решение за 
радиочестотния спектър), 
Комисията може да търси 
независими експертни съвети от 
органа относно използването на 
радиочестотите в Общността. Тези 
съвети могат да обхващат 
специфичните технически 
проучвания, както и икономическа 
или социална оценка на
въздействието и анализ на мерките 
на политиката във връзка с 
честотите. Това също така може да 
обхваща въпроси, свързани с 
прилагането на член 4 от Решение 
676/2002/ЕО, по който от органа 

заличава се
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може да се поиска да предостави 
съвети на Комисията относно 
резултатите, получени в 
съответствие с правомощията, 
предоставени от Комисията на 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT). 

Or. es

Обосновка

En coherencia con las funciones del BERT, cuyo ámbito de actuación debe quedar claro que 
no alcanza materias de gestión y uso del espectro.

Изменение 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При все че технологичните и 
пазарни процеси увеличиха потенциала 
за разгръщане на електронните 
съобщителни услуги отвъд 
географските предели на отделните 
държави-членки, съществува опасност 
наличието на различни правни и 
регулаторни условия за разгръщането на 
тези услуги в съответствие с 
националните закони все по-силно да
възпира предоставянето на такива 
презгранични услуги. Органът 
следователно следва да играе ключова 
роля при създаването на
хармонизирани условия за 
разрешаване на тези услуги, 
независимо дали по отношение на 
общи разрешения, правата за 
използване на радиочестотите или 
правата за използване на номера и при 
съветване на Комисията относно 
подробностите по мерките, които 

(22) При все че технологичните и 
пазарни процеси увеличиха потенциала 
за разгръщане на електронните 
съобщителни услуги отвъд 
географските предели на отделните 
държави-членки, постепенното 
сближаване на различни правни и 
регулаторни условия за разгръщането на 
тези услуги в съответствие с 
националните закони ще улесни още 
повече предоставянето на такива 
презгранични услуги.
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следва да се предприемат в 
съответствие с Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива) за 
постигане на такива хармонизирани 
условия.

Or. es

Обосновка

Se trata de aligerar el considerando, dándole una redacción más sencilla.

Изменение 144
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(24) Съюзът се нуждае от център за
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 Европейската агенция 
за мрежова и информационна 
сигурност, предоставяща технически 
съвет по искане на Комисията и 
държавите-членки, следва да улесни 
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на тези директиви на национално 
равнище 

последователното прилагане на тези 
директиви на национално равнище. 

Or. ro

Обосновка

Securitatea reţelelor informatice şi a datelor este esenţială pentru încrederea consumatorilor
în serviciile Societăţii Informaţionale.

Изменение 145
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Когато възникнат спорове от 
презгранично естество между 
предприятия по отношение на права или 
задължения в съответствие с 
регулаторната рамка за електронните 
съобщения, по искане на националния 
регулаторен орган, отговорен за 
уреждане на споровете, Органът следва 
да може да разследва основанието на 
спора и да консултира засегнатите 
национални регулаторни органи 
относно мерките, които според него са 
най-подходящи да бъдат предприети от 
тях, за да разрешат спора в съответствие 
с разпоредбите на регулаторната рамка.

(26) Когато възникнат спорове от 
презгранично естество между 
предприятия по отношение на права или 
задължения в съответствие с 
регулаторната рамка за електронните 
съобщения, по искане на националния 
регулаторен орган, отговорен за 
уреждане на споровете, и по искане на 
Комисията, Органът следва да 
разпореди разследване, с което да 
проучи основанието на спора и да 
консултира засегнатите национални 
регулаторни органи относно мерките, 
които според него са най-подходящи да 
бъдат предприети от тях, за да разрешат 
спора в съответствие с разпоредбите на 
регулаторната рамка.

Or. ro
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Изменение 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

(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, BERT трябва 
да бъде добре запознат с всички 
аспекти, заложени в Рамковата 
директива и съответните 
специфични директиви, без да навлиза 
в области, които съответстват на 
определени органи или агенции на 
Общността, като Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност, които действат извън 
неговото поле на действие, 

Or. es

Обосновка

Es necesario que quede claro que los temas sobre seguridad de las redes y de la información 
no son competencia del BERT o de la Autoridad sino de ENISA.
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Изменение 147
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) BERT следва да допринесе за 
развитието на култура на мрежова и 
информационна сигурност, по-
специално чрез разбиране на 
заплахите за сигурността на 
мрежите, разработване на методи на 
най-добри практики, насърчаване на 
дейности по оценка на риска и 
сътрудничество с международни 
организации. В рамките на прегледа, 
който следва да се извърши на 1 
януари 2014 г., следва да се преразгледа 
оценката за ролята на BERT в 
областта на мрежовата и 
информационна сигурност.

Or. en

Обосновка

It is too early to give BERT a greater role in security related topics, but it is wise to state that 
a greater role might be needed in the near future.

Изменение 148
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Като събирателна точка за 
споделяне и обмен на информация по 
въпроси относно регулирането на 
електронните съобщителни услуги на 
цялата територия на Общността и в 
интерес на насърчаване на 
прозрачността и намаляване на 

(29) Като събирателна точка за 
споделяне и обмен на информация по 
въпроси относно регулирането на 
електронните съобщителни услуги на 
цялата територия на Общността и в 
интерес на насърчаване на 
прозрачността и намаляване на 
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административната тежест върху 
доставчиците и потребителите на тези 
услуги, Органът следва да поддържа и 
да направи достъпен регистър, 
съдържащ информация относно 
използването на честоти в рамките на 
Общността въз основа на 
стандартизирана информация, 
предоставяна редовно от всяка държава-
членка. За да се подобри прозрачността 
на цените на дребно за извършването и 
получаването на регулирани 
роумингови обаждания в рамките на 
Общността и за да се помогне на 
потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато са в чужбина, 
Органът следва да гарантира 
представяне на актуална информация 
относно прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 717/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно 
роуминга в обществени мобилни 
телефонни мрежи в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
2002/21/ЕО и ежегодно да публикува 
резултатите от това наблюдение на 
годишна основа.

административната тежест върху 
доставчиците и потребителите на тези 
услуги, Органът следва да поддържа и 
да направи достъпен регистър, 
съдържащ информация относно 
използването на честоти в рамките на 
Общността въз основа на 
стандартизирана информация, 
предоставяна редовно от всяка държава-
членка. За да се подобри прозрачността 
на цените на дребно за извършването и 
получаването на регулирани 
роумингови обаждания в рамките на 
Общността и за да се помогне на 
потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато са в чужбина, BERT
следва да гарантира представяне на 
актуална информация относно 
прилагането на Регламент (ЕО) № 
717/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 юни 2007 г. относно 
роуминга в обществени мобилни 
телефонни мрежи в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
2002/21/ЕО и ежегодно да публикува 
резултатите от това наблюдение. 
Въпросната информация се публикува 
в брошура, като разноските за 
публикуване и печат се поемат от 
бюджета на BERT.

Or. ro

Изменение 149
Paul Rübig

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Комисията следва да може да 
поиска от Органа да предприеме 
всякаква допълнителна специфична 

заличава се
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задача в неговия общ обхват на 
дейности, която може да се 
разглежда като спомагателна за 
изпълнението на целите на 
общностната регулаторна рамка за 
електронните съобщения.

Or. de

Обосновка

Diese Ermächtigung erscheint nicht gerechtfertigt, da Regulierungseinrichtungen ihre 
Aufgaben nur bei Bestehen eines konkreten Regulierungsbedarfes und dann nur wiederum im 
Wege eines spezifischen Rechtsetzungsaktes unter Anhörung der betroffenen Kreise 
übertragen erhalten sollten. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Regulierungsaufgaben 
ohne Bedarfsermittlung bereits "auf Verdacht" übertragen werden, was zu Lasten der 
Rechtssicherheit und letztlich auch des Wettbewerbs gehen dürfte.

Изменение 150
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Структурата на Органа следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Опитът с 
подобни общностни органи 
предоставя известни насоки в тази 
връзка, но структурата следва да се 
приспособи, за да се отговори на 
специфичните нужди на общностната 
система за регулиране на електронните 
съобщения. По-специално, следва 
цялостно да се отчете специфичната 
роля на националните регулаторни 
органи и техният независим характер.

(32) Структурата на BERT следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Структурата
следва да се приспособи, за да се
отговори на специфичните нужди на 
общностната система за регулиране на 
електронните съобщения. По-
специално, следва напълно да се зачете
специфичната роля на националните 
регулаторни органи и техният 
независим характер, едновременно на 
национално и европейско равнище.

Or. en

Обосновка

This puts beyond doubt the concept of NRA independence, whether individually at the 
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national level or collectively at a European level, as the cornerstone of effective regulation in 
this sector.

Изменение 151
Mary Honeyball

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Структурата на Органа следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Опитът с 
подобни общностни органи 
предоставя известни насоки в тази 
връзка, но структурата следва да се 
приспособи, за да се отговори на 
специфичните нужди на общностната 
система за регулиране на електронните 
съобщения. По-специално, следва 
цялостно да се отчете специфичната 
роля на националните регулаторни 
органи и техният независим характер.

(32) Структурата на BERT следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Структурата
следва да се приспособи, за да се 
отговори на специфичните нужди на 
общностната система за регулиране на 
електронните съобщения. По-
специално, следва напълно да се зачете
специфичната роля на националните 
регулаторни органи и техният 
независим характер, едновременно на 
национално и европейско равнище.

Or. en

Обосновка

This amendment puts the concept of NRA independence beyond doubt.

Изменение 152
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Структурата на Органа следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Опитът с 
подобни общностни органи 
предоставя известни насоки в тази 

(32) Структурата на BERT следва да 
бъде стройна и подходяща за задачите, 
които той следва да осъществява. 
Личният му състав не следва да 
надхвърля 30 души. Структурата
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връзка, но структурата следва да се 
приспособи, за да се отговори на 
специфичните нужди на общностната 
система за регулиране на електронните 
съобщения. По-специално, следва 
цялостно да се отчете специфичната 
роля на националните регулаторни 
органи и техният независим характер.

следва да се приспособи, за да се 
отговори на специфичните нужди на 
общностната система за регулиране на 
електронните съобщения. По-
специално, следва цялостно да се отчете 
специфичната роля на националните 
регулаторни органи и техният 
независим характер.

Or. en

Изменение 153
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Структурата на Органа следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Опитът с 
подобни общностни органи 
предоставя известни насоки в тази 
връзка, но структурата следва да се 
приспособи, за да се отговори на 
специфичните нужди на общностната 
система за регулиране на електронните 
съобщения. По-специално, следва 
цялостно да се отчете специфичната 
роля на националните регулаторни 
органи и техният независим характер.

(32) Структурата на BERT следва да 
бъде подходяща за задачите, които той 
следва да осъществява. Структурата
следва да се приспособи, за да се 
отговори на специфичните нужди на 
общностната система за регулиране на 
електронните съобщения. По-
специално, следва цялостно да се отчете 
специфичната роля на националните 
регулаторни органи и техният 
независим характер на всички равнища.

Or. en

Изменение 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Органът следва да разполага с (33) BERT следва да бъде в състояние
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необходимите правомощия, за да 
изпълнява регулаторните функции по 
ефикасен и преди всичко независим 
начин. Като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Съветът на 
регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган. 

да изпълнява своите функции по 
ефикасен и преди всичко независим 
начин. При интервенция в области, 
касаещи регулирането на пазара, и 
като проекция на ситуацията на 
национално ниво, Съветът на 
регулаторите следва да действа 
независимо от каквито и да е пазарни 
интереси и да не търси или приема 
инструкции от което и да е 
правителство или друг публичен или 
частен орган.

Or. es

Обосновка

La “Autoridad” no ha de tener funciones reguladoras sino únicamente de carácter asesor.

Изменение 155
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) В допълнение към неговите 
оперативни принципи, основани на 
независимост и прозрачност, Органът 
следва да бъде организация, открита за 
връзки с промишлеността, 
потребителите и други заинтересовани 
страни. Органът следва да засилва 
сътрудничеството между 
различните участници, действащи в 
областта на мрежовата и 
информационна сигурност, inter alia, 
като редовно организира консултации 
с промишлеността, 
изследователските центрове, както и 
с други заинтересовани страни, и 
като създава мрежа от връзки за 
общностните органи, органите от 
държавния сектор, посочени от 

(37) В допълнение към неговите 
оперативни принципи, основани на 
независимост и прозрачност, BERT 
следва да бъде организация, открита за 
връзки, inter alia, с промишлеността, 
потребителите, професионалните 
съюзи, органи на публичния сектор, 
научноизследователски центрове и 
други заинтересовани страни. По 
целесъобразност, BERT следва да
сътрудничи на Комисията в 
разпространението и обмена на най-
добри практики сред предприятията.
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държавите-членки, частния сектор и 
потребителски органи.

Or. en

Обосновка

BERT should have the possibility to consult and interact with the variety of stakeholders in 
the electronic communications sector.

Изменение 156
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се гарантира пълна 
самостоятелност и независимост на 
Органа, той следва да получи 
самостоятелен бюджет. Бюджетната 
процедура на Общността остава 
приложима по отношение на всички 
субсидии от общия бюджет на 
Европейския съюз. Освен това, 
Сметната палата следва да 
проверява отчетите в съответствие 
с член 91 на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2343/2002 на Комисията от 23 
декември 2002 г. относно рамковия 
Финансов регламент за органите, 
посочени в член 185 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
относно Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на
Европейските общности.

(40) За да се гарантира пълна 
самостоятелност и независимост на 
BERT, той следва да получи 
самостоятелен бюджет. Една трета от 
неговото финансиране ще бъде 
осигурена от общия бюджет на 
Европейския съюз, а две трети от 
финансирането му ще бъдат 
осигурени от националните 
регулаторни органи. Държавите-
членки са длъжни да гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с достатъчно и безусловно 
финансиране за тази цел. Този метод 
на финансиране не следва да 
накърнява независимостта на BERT, 
както по отношение на държавите-
членки, така и по отношение на 
Европейската комисия.

Or. en
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Изменение 157
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Комисията следва да е в състояние 
да наложи финансови санкции спрямо
предприятия, които не предоставят 
информацията, от която се нуждае 
Органът за ефективното изпълнение на 
неговите задачи. Също така, държавите-
членки следва да гарантират, че 
разполагат с подходяща рамка за 
налагане на ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции на предприятията 
за неизпълнение на задълженията, 
произтичащи от настоящия регламент. 

(42) Комисията следва да е в състояние 
да вземе необходимите мерки, в 
случай че предприятия не успеят да 
предоставят информацията, от която се 
нуждае BERT за ефективното 
изпълнение на неговите задачи.  Също 
така, държавите-членки следва да 
гарантират, че разполагат с подходяща 
рамка за налагане на ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции 
на предприятията за неизпълнение на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 158
Erika Mann

Предложение за регламент
Съображение 49 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) На 1 януари 2014 г. следва да се 
проведе преглед, за да се прецени дали 
е необходимо да се удължи срокът на 
правомощията на BERT в бъдеще. В 
случай че удължението е обосновано, 
следва да се преразгледат 
бюджетните и процедурни норми, 
както и човешките ресурси. 

Or. en
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Изменение 159
Alexander Alvaro

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 Съвет на европейските 
регулатори в областта на 
електронните съобщения (ERBEC) с 
отговорностите, предвидени в 
настоящия регламент. Комисията се 
консултира с ERBEC при 
изпълнението на функциите си 
съгласно Рамковата директива и 
специфичните директиви, както е 
посочено в настоящия регламент. 
(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст)

Or. en

Обосновка

In order to formalise the extended scope of the former ERG, as adviser and coordinator of 
commen European regulatory policy. The term shall apply throughout the text.

Изменение 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Европейска група на 
регулаторите (ЕГР) с отговорностите, 
предвидени в настоящия регламент.

(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще наложи 
съответни промени в целия текст)
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Or. en

Обосновка

It is unnecessary to create a new agency. Instead a body such as an enhanced ERG embedded 
in EU law should be created. 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. This gives ample grounds to give more powers to the 
ERG by giving it legal personality and therefore independence.

Изменение 161
David Hammerstein

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 електронни 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително по-специално: 

а) подпомагане на оперативно 
съвместими трансгранични пазари на 
съобщения,
б) достъп до пазари на електронни 
съобщения, без дискриминация,
в) управление на пазарния преход към 
безплатни информационни 
инфраструктури, като например 
интернет,
д) съгласуваност на националните 
регулаторни дейности 
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посредством задачите, посочени в глави 
II и III.

Or. en

Обосновка

The role of the authority should be to promote competition. It cannot "develop" cross-
community communication. The main tasks are here to manage the structural transition of 
traditional telecommunication markets towards the internet world and to combat access 
barriers and discrimination ensuring a coherent approach by all regulators in Europe.

Изменение 162
Patrizia Toia

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. BERT 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 
насърчаването на ефективно и 
съгласувано прилагане на 
регулаторната рамка за електронни 
съобщения и развитието на 
презгранични общностни електронни 
съобщения, посредством задачите, 
посочени в глави II и III.

Or. en
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Изменение 163
Erika Mann

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. BERT действа в обхвата на Рамковата 
директива и специфичните директиви и 
изготвя експертно становище, достъпно 
за националните регулаторни органи. 
Той допринася за подобряване на 
националното регулиране в сектора 
на електронните съобщения и 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.

Or. en

Изменение 164
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. BERT служи за средство за обмен 
на информация и приемане на 
съгласувани решения от 
националните регулаторни органи. 
BERT осигурява организационна 
основа за вземането на решения от 
страна на националните регулаторни 
органи; BERT приема общи позиции и 
бележки и съветва Комисията, и 
сътрудничи на националните 
регулаторни органи по всички въпроси
от кръга на задачите, възложени на 
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националните регулаторни органи от 
Рамковата директива и 
специфичните директиви.

Or. en

Изменение 165
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. С влизането в сила на настоящия 
регламент Съветът и Европейският 
парламент приемат решение за 
създаване на служба за обезпечаване 
на съответни ресурси за BERT. 
Решението предвижда службата да е 
част от администрацията на 
Общността, що се отнася до реда и 
условията за наемане на работа и 
бюджетните отговорности; 
доколкото се налага да осигури 
автономното изпълнение на задачите 
на BERT, решението предвижда 
специфични разпоредби за персонала 
на службата. В допълнение, 
решението определя правила за 
първото събрание и първото 
председателство на BERT.
Седалището на службата е в 
Брюксел.

Or. en
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Изменение 166
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 3 – встъпителна фраза

Текст, предложен от Комисията Изменение

В изпълнение на своите задачи в 
съответствие с настоящия регламент 
Органът:

В изпълнение на своите задачи в 
съответствие с настоящия регламент 
BERT:

Or. en

Изменение 167
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) издава становища по искане на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива и подпомага Комисията, 
като й предоставя допълнителна 
техническа подкрепа по всички 
въпроси относно електронните 
съобщения;

а) издава становища, препоръки и 
решения по своя собствена инициатива, 
когато това е предвидено от 
настоящия регламент, по всички 
въпроси от кръга на задачите, 
възложени на BERT;

Or. en

Обосновка

BERT shall only function within the scope of its tasks given in this regulation. It shall be an 
independent body working on its own initiative.
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Изменение 168
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) издава становища по искане на 
Комисията или по своя собствена 
инициатива и подпомага Комисията, 
като й предоставя допълнителна 
техническа подкрепа по всички въпроси 
относно електронните съобщения;

а) издава становища по искане на 
Комисията, националните 
регулаторни органи или по своя 
собствена инициатива и подпомага 
Комисията, като й предоставя 
допълнителна техническа подкрепа и 
друга необходима техническа 
информация по всички въпроси 
относно електронните съобщения;

Or. ro

Изменение 169
David Hammerstein

Предложение за регламент
Член 3 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) предлага техническа подкрепа и 
поддържа връзка с общности с 
отворен код, които разработват 
съществени елементи от 
европейската съобщителна 
инфраструктура;  

Or. en

Обосновка

Large parts of the European electronic communications infrastructure are developed by open 
source communities today. The new instution needs to reach out to these communities and 
raise awareness about the regulatory activities on the European level.



PE406.122v01-00 28/73 AM\723731BG.doc

BG

Изменение 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Член 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и) предоставя съвети на националните 
регулаторни органи относно
презгранични спорове и по 
целесъобразност по въпроси, свързани 
с електронната достъпност.

Or. es

Обосновка

Hay que huir del término “recomendación” ya que éste tiene, en Derecho comunitario, un 
significado ya acuñado.

Изменение 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) изготвя и предоставя на 
Европейския парламент и на 
Комисията годишен доклад относно 
сигурността на електронните 
съобщителни мрежи и 
информационни системи, насочени 
към специфични услуги на 
информационното общество, по-
специално в областта на 
електронното правителство, и 
предлага на Комисията да приеме 
мерки за подобряване сигурността на 
въпросните мрежи и системи.

Or. ro
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Обосновка

Securitatea serviciilor specifice societăţii informaţionale şi în special a serviciilor de
guvernare electronică trebuie să fie discutate de către Parlamentul European şi Comisie.

Изменение 172
David Hammerstein

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) предоставя софтуер, лицензиран 
съгласно Публичния лиценз на 
Европейския съюз или съвместим 
лиценз.

Or. en

Обосновка

The institution may not only issue conferences but also publish software for national 
regulators or end-users. The amendment clarifies that.

Изменение 173
Erika Mann

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, BERT
изказва становища по всички въпроси, 
свързани с електронните съобщения, 
както е посочено в настоящия 
регламент. ВERT може също да 
предостави становище по тези 
въпроси на Комисията или 
националните регулаторни органи по 
своя собствена инициатива. BERT 
предлага алтернативни решения, по 
целесъобразност.
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Or. en

Обосновка

It is needs to be clear that BERT exclusively works within the scope of this regulation.

Изменение 174
Nikolaos Vakalis

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. BERT 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). BERT 
отговаря за наблюдението на 
регулаторното изпълнение 
посредством съгласувани годишни 
ключови показатели за изпълнение, 
които измерват изпълнението, по-
специално във връзка с оставащите 
проблеми.

Or. en

Обосновка

In order to achieve the harmonized implementation of the existing LLU provisions the 
consistent monitoring and benchmarking is crucial. BERT should be empowered to supervise 
the correct implementation of LLU and give clear best practice benchmarks on time limits, 
prices and procedures used. BERT should provide national regulators with uniform 
benchmarks to assess the implementation on the basis of annual key performance indicators, 
which would include timescales terms and delivery of local loops, price and service levels and 
terms and conditions to information systems.
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Изменение 175
Anni Podimata

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. BERT 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). BERT 
отговаря за наблюдението на 
регулаторното изпълнение 
посредством съгласувани годишни 
ключови показатели за изпълнение, 
които измерват изпълнението, по-
специално във връзка с оставащите 
проблеми.

Or. en

Обосновка

BERT should be empowered to supervise the correct implementation of local loop unbundling 
and give clear best practice benchmarks on time limits, prices and procedures used.

Изменение 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

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

решения, които трябва да се приемат от 
Комисията във връзка с всяка една от 
областите, посочени в член 3 от 
настоящия регламент, в съответствие 
с член 19 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Or. es

Обосновка

De acuerdo con la propuesta del BERT formulada en enmiendas anteriores.

Изменение 177
Catherine Trautmann

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) и, по целесъобразност, на 
поднационалните пазари;

Or. en

Обосновка

BERT has an advisory role on market anaylis, on a national and where appropriate sub-
national level.

Изменение 178
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) ефективно прилагане на номера за з) въвеждане и наблюдение на 
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спешни повиквания „112“ в 
съответствие с член 26 от Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга);

ефективното използване на номера за 
спешни повиквания „112“ в 
съответствие с член 26 от Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга);

Or. ro

Изменение 179
Nikolaos Vakalis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) мерки за прозрачност за прилагане на 
незащитения достъп до абонатната 
линия в съответствие с член 9 от 
Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа);

м) мерки за прозрачност за прилагане на 
незащитения достъп до абонатната 
линия в съответствие с член 9 от 
Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа). Тези мерки по-специално 
включват целеви показатели за 
изпълнението на Регламент (ЕО) № 
2887/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2000 
година относно отделен достъп до 
локалната електрическа верига1, като 
например реда и условията относно 
сроковете за производство и доставка 
на абонатни линии, равнищата на 
цените и услугите за Споразуменията 
за ниво на услугите и реда и 
условията за информационните 
системи, които гарантират еднакъв 
достъп до специфична информация;

_____________________
1 OВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 4.

Or. en

Обосновка

In order to achieve the harmonized implementation of the existing LLU provisions the 
consistent monitoring and benchmarking is crucial. BERT should be empowered to supervise 
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the correct implementation of LLU and give clear best practice benchmarks on time limits, 
prices and procedures used. BERT should provide national regulators with uniform 
benchmarks to assess the implementation on the basis of annual key performance indicators, 
which would include timescales terms and delivery of local loops, price and service levels and 
terms and conditions to information systems.

Изменение 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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);

о) въпроси от компетентността на 
BERT, посочени в Рамковата 
директива и специфичните 
директиви, доколкото те засягат 
управлението на радиочестотния 
спектър или са засегнати от това 
управление;

Or. es

Обосновка

Sería conveniente que en las Directivas se establezca qué asuntos se incluyen en el ámbito de 
responsabilidad de la “Autoridad”.

Изменение 181
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията и националните 
регулаторни органи се съобразяват 
във възможно най-голяма степен с 
представените от BERT становища. 
В случай че BERT предложи 
алтернативни решения с оглед на 
различните пазарни условия и 
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очакваната зависимост от различни 
регулаторни подходи, националните 
регулаторни органи преценяват кое 
решение отговаря най-добре на 
техния регулаторен подход. 
Националните регулаторни органи и 
Комисията публично оповестяват 
начина, по който становището на 
BERT е било взето под внимание.

Or. en

Обосновка

Existing differences in national markets need to be taken into account when proposing 
solutions.

Изменение 182
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултация на Органа относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Консултация на BERT относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Or. en

Обосновка

Even with the removal of a Commission veto over remedies BERT should have a role to play 
in this regard.
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Изменение 183
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултация на Органа относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Консултация на BERT относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Or. en

Изменение 184
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултация на Органа относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Консултация на BERT относно 
определението и анализа на 

националните пазари и относно 
корективните мерки

Or. en

Обосновка

To be consistent with Directive (2002/21/EC) on a common regulatory framework for 
electronic communications networks and services, in which BERT has a role over remedies, it 
is necessary to keep the reference to them.
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Изменение 185
Mary Honeyball

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултация на Органа относно 
определението и анализа на 
националните пазари и относно 
корективните мерки

Консултация на BERT относно 
определението и анализа на 
националните пазари и относно 
корективните мерки

Or. en

Обосновка

Even with the removal of a Commission veto over remedies, BERT should have a role to play 
with proposed remedies.

Изменение 186
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прегледи на националните пазари от 
страна на Органа

Прегледи на националните пазари от 
страна на BERT

Or. en

Изменение 187
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако Органът получи искане от 
Комисията съгласно член 16, параграф 7 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 

1. Ако BERT получи искане от 
Комисията съгласно член 16, параграф 7 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
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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 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.

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 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. Тези задължения 
са в съответствие с член 8 и членове 
от 9 до 13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

Or. en

Обосновка

In case an NRA has not completed its analysis of a relevant market within the time laid down 
in Article 16(6) of Directive 2002/21/EC (Framework Directive), the Commission should have 
the possibility to request BERT to issue an opinion, including a draft measure.

Изменение 188
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) по искане на националните 
регулаторни органи, Органът 
установява с тях сътрудничество 
като ги подпомага и им предоставя 
технически съвети с цел възможно 
най-добро въвеждане на номера за 
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спешни повиквания „112“. 

Or. ro

Изменение 189
Catherine Trautmann

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 BERT предоставя 
съвети на Комисията, на Комисията по 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър (оттук 
нататък „RSPC”), във връзка с 
въпроси от кръга на компетентност 
на BERT, които засягат или са 
засегнати от използването на 
радиочестотите за електронни 
съобщения в Общността. BERT работи 
в сътрудничество с RSPC, по 
целесъобразност.

Or. en

Обосновка

This reference to RSPC allows to remain consistent with Directive 2002/21/EC (Framework 
Directive).

Изменение 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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, 

заличава се
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параграф 3 от Решение 676/2002/ЕО 
(Решение за радиочестотния 
спектър), когато те попадат в 
рамките на сектора на електронните 
съобщения.

Or. es

Обосновка

La Autoridad europea no debe tener ningún papel en materia de espectro, ni aún en el de las 
áreas a que se refiere el artículo 6 de la Decisión sobre el espectro ( relaciones con terceros 
países y organizaciones internacionales) ya que para ello deberían formar parte de la 
Autoridad las ANRs con responsabilidades en materia de espectro.

Изменение 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

заличава се

Or. es

Обосновка

La Autoridad no debe tener ninguna competencia  en materia de espectro.



AM\723731BG.doc 41/73 PE406.122v01-00

BG

Изменение 192
Erika Mann

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. Комисията може да изиска от 
BERT да предостави на Комисията, 
RSPG или RSC 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 BERT 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.

Or. en

Изменение 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Собствена инициатива

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, 
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21 и 22.

Or. es

Обосновка

Por coherencia con  las competencias que se considera que debe tener la Autoridad europea.

Изменение 194
Erika Mann

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, 
BERT 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. С оглед на различните пазарни 
условия и очакваната зависимост от 
различни национални регулаторни 
подходи, BERT може да разработи 
алтернативни решения на проблеми в 
рамките на хармонизираната 
регулаторна рамка.

Or. en

Изменение 195
David Hammerstein

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възлага или провежда изследвания б) възлага или провежда изследвания 
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относно електронните съобщителни 
мрежи и услуги и тяхното регулиране
и защита, и 

относно електронните съобщителни 
мрежи и оперативната съвместимост 
на услугите, и

Or. en

Обосновка

The term "protection" lacks precisison. The best safeguard for competition on the market it a 
close eye on interoperability issues as it is related to the objective to promote competition. It 
makes the provision more precise.

Изменение 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възлага или провежда изследвания 
относно електронните съобщителни 
мрежи и услуги и тяхното регулиране и 
защита, и 

б) възлага или провежда изследвания 
относно електронните съобщителни 
мрежи и услуги и тяхното регулиране, 
по въпроси от компетентността на 
BERT, посочени в Рамковата 
директива и специфичните 
директиви,

Or. es

Обосновка

Las materias de los informes que le pueden ser encargados a la Autoridad o al BERT deben 
limitarse a aquellas materias que sean de su responsabilidad.
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Изменение 197
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възлага или провежда изследвания 
относно електронните съобщителни 
мрежи и услуги и тяхното регулиране и 
защита, и 

б) възлага или провежда изследвания 
относно електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и услугите и 
системите, свързани с електронното 
правителство,и тяхното регулиране, и 

Or. ro

Обосновка

Serviciile de guvernare electronică trebuie să fie o parte esenţială a activităţii instituţiei
responsabilă cu securitatea reţelelor de comunicaţii electronice.

Изменение 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 НРО по въпроси, 
които са от компетентността на BERT, 
така като те са установени в 
Рамковата директива и 
специфичните директиви.

Or. es

Обосновка

Las materias de los informes que le pueden ser encargados a la autoridad deben limitarse a 
aquellas materias que sean de su responsabilidad.
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Изменение 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) освен това, формулира съвместно 
с държавите-членки и Комисията 
мерки с цел гарантиране на 
оперативната съвместимост на 
електронните съобщителни мрежи, 
информационните системи и 
електронните регистри, в 
съответствие с изискванията на 
законодателството на Общността.

Or. ro

Обосновка

Anumite proiecte necesare asigurării interoperabilităţii reţelelor de comunicaţii electronice şi
a sistemelor informatice şi registrelor electronice impuse de legislaţia comunitară trebuie
fundamentate şi bugetate la nivel comunitar.

Изменение 200
David Hammerstein

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 във формат ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006 или 
ISO/IEC 15445:2000.

Or. en

Обосновка

Clarification. It mentions the most common ISO document standards which are mandatory for 
government agencies in many member states.
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Изменение 201
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. BERT предоставя тази информация на 
обществеността в лесно достъпна 
форма; поверителност се спазва по 
обосновани съображения.

Or. en

Изменение 202
Dragoş Florin David

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, Европейския 
парламент, Съвета и Комисията в 
лесно достъпна форма.

Or. ro

Изменение 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът може да представи пред 
Комисията, заедно с публикуването на 
годишния доклад, становище относно 

3. BERT представя пред Комисията, 
заедно с публикуването на годишния 
доклад, становище относно мерките, 
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мерките, които е възможно да се вземат 
за преодоляване на проблемите, 
идентифицирани при оценката на 
посочените в параграф 1 въпроси.

които е възможно да се вземат за 
преодоляване на проблемите, 
идентифицирани при оценката на 
посочените в параграф 1 въпроси.

Or. es

Обосновка

No parece pertinente que el informe de la Autoridad sea sólo a petición de la Comisión, pues 
es lógico que si la Autoridad o BERT elabora un informe sobre el estado de los mercados, en 
él no sólo deben identificarse los problemas existentes sino también proponer las soluciones 
adecuadas, sin necesidad de que la Comisión haga un requerimiento específico al efecto.

Изменение 204
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията или по своя 
собствена инициатива, Органът съветва 
Комисията и държавите-членки
относно подобряване на 
интероперативността на, достъпа до 
и използването на електронните 
съобщителни услуги и крайно 
оборудване, и по-специално въпроси на 
презграничната интероперативност. 
Той създава група, състояща се от 
представители на държавите-членки, 
сдружения на предприятия в сектора 
на електронни съобщения, сдружения 
на крайни ползватели и сдружения, 
представляващи крайни ползватели с 
увреждания. Групата също така 
следи за особените нужди на крайни 
потребители с увреждания и 
възрастните хора. 

1. По искане на Комисията или по своя 
собствена инициатива, Органът съветва 
Комисията и националните 
регулаторни органи относно 
подобряване на оперативната 
съвместимост на електронните 
съобщителни услуги и крайното 
оборудване, на достъпа до тях и 
тяхното използване и по-специално по
въпроси на презграничната оперативна 
съвместимост, като следи за 
особените нужди на крайни 
потребители с увреждания и 
възрастните хора.

Or. ro
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Изменение 205
Erika Mann

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 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 
съгласно избирателните процедури, 
определени в процедурния правилник.

Or. en

Изменение 206
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на административния
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът на органа 
участва в разискванията, освен ако 
административният съвет реши 
друго. Административният съвет 
заседава не по-малко от два пъти 
годишно в обикновена сесия. Той също 
така заседава по инициатива на неговия 
председател, по искане на Комисията 
или по искане на не по-малко от една 
трета от неговите членове. 

3. Заседанията на съвета на 
регулаторите, свиквани от 
председателя, се провеждат не по-
малко от четири пъти годишно в 
обикновена сесия. Той може също така 
да заседава извънредно по инициатива 
на неговия председател, по искане на 
Комисията или по искане на не по-
малко от една трета от неговите 
членове. Съветът на регулаторите
може да покани всяко лице с 
потенциално уместни мнения да вземе 
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Административният съвет може да 
покани всяко лице с потенциално 
уместни мнения да вземе участие в 
неговите заседания в качеството на 
наблюдател. Членовете на 
административния съвет могат, в 
съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 
подпомагат от консултанти или от 
експерти. Секретарските услуги за 
административния съвет се 
предоставят от Органа.

участие в неговите заседания в 
качеството на наблюдател. Членовете на 
съвета на регулаторите могат, в 
съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 
подпомагат от консултанти или от 
експерти.

Or. en

Обосновка

The convening of meetings of BERT’s governing body should be done by the Chair of that 
governing body. This would not undermine the Managing Director’s operational 
responsibilities (e.g. of preparing the agenda, and sending out notices of meetings).

Изменение 207
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на административния
съвет се свикват от неговия 
председател. Директорът на органа 
участва в разискванията, освен ако 
административният съвет реши 
друго. Административният съвет 
заседава не по-малко от два пъти 
годишно в обикновена сесия. Той също 
така заседава по инициатива на 
неговия председател, по искане на 
Комисията или по искане на не по-
малко от една трета от неговите 
членове. Административният съвет
може да покани всяко лице с 
потенциално уместни мнения да вземе 
участие в неговите заседания в 

3. Заседанията на съвета на 
регулаторите, свиквани от 
управляващия директор, се 
провеждат не по-малко от четири 
пъти годишно в обикновена сесия.
Специални заседания могат също да 
се провеждат по инициатива на 
неговия председател, по искане на 
Комисията или по искане на не по-
малко от една трета от неговите 
членове. Съветът на регулаторите
може да покани всяко лице с 
потенциално уместни мнения да вземе 
участие в неговите заседания в 
качеството на наблюдател. Членовете на 
съвета на регулаторите могат, в 
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качеството на наблюдател. Членовете на 
административния съвет могат, в 
съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 
подпомагат от консултанти или от 
експерти. Секретарските услуги за 
административния съвет се 
предоставят от Органа.

съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 
подпомагат от консултанти или от 
експерти.

Or. en

Обосновка

In case of a strong reliance on "co-regulation" mechanisms, implying BERT's opinions 
through votes, there is a risk that only four ordinary meetings a year may not be enough to 
cope with the task in a timely manner.

Изменение 208
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заседанията на административния 
съвет се свикват от неговия 
председател.  Директорът на органа 
участва в разискванията, освен ако 
административният съвет реши 
друго. Административният съвет 
заседава не по-малко от два пъти 
годишно в обикновена сесия. Той също 
така заседава по инициатива на неговия 
председател, по искане на Комисията 
или по искане на не по-малко от една 
трета от неговите членове. 
Административният съвет може да 
покани всяко лице с потенциално 
уместни мнения да вземе участие в 
неговите заседания в качеството на 
наблюдател. Членовете на 
административния съвет могат, в 
съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 

3. Заседанията на съвета на 
регулаторите, свиквани от неговия 
председател, се провеждат не по-малко 
от четири пъти годишно в обикновена 
сесия. Той може също така да заседава 
извънредно по инициатива на неговия 
председател, по искане на Комисията 
или по искане на не по-малко от една 
трета от неговите членове. Съветът на 
регулаторите може да покани всяко 
лице с потенциално уместни мнения да 
вземе участие в неговите заседания в 
качеството на наблюдател. Членовете на 
съвета на регулаторите могат, в 
съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 
подпомагат от консултанти или от 
експерти.
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подпомагат от консултанти или от 
експерти. Секретарските услуги за 
административния съвет се 
предоставят от Органа.

Or. en

Изменение 209
Pilar del Castillo Vera

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 е 
предвидено друго в настоящия 
регламент, рамковата директива и 
специалните директиви.

Съветът на регулаторите приема 
правилника за дейността на Органа 
на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(BERT) с мнозинство от две трети. 
Този правилник гарантира, че на 
членовете на съвета на регулаторите 
винаги се предоставя пълна 
информация за дневния ред и 
проектопредложенията преди всяко 
заседание, за да имат възможност да 
предложат изменения, преди да се 
пристъпи към гласуване.

Or. en
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Изменение 210
Dragoş Florin David

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 са 
приложими други разпоредби по 
силата на настоящия регламент, 
Рамковата директива или 
специфичните директиви. 
Комисията се уведомява за 
въпросните решения. 

Or. ro

Изменение 211
Erika Mann

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 
квалифицирано мнозинство, в 
съответствие с правилата, 
приложими за гласуването на Съвета, 
в съответствие с разпоредбите на 
член 205, параграф 2 от Договора за 
създаване на Европейската общност.

Or. en

Обосновка

To be able to function properly a qualified majority according to the rules applied in the 
Council will be appropriate.
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Изменение 212
Pilar del Castillo Vera

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 
управляващия директор.

Or. en

Изменение 213
Fiona Hall

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 
управляващия директор.

Or. en

Обосновка

The Managing Director should be answerable to the Board of Regulators – the main 
decision-making body – not simply acting under the guidance of the Board of Regulators.
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Изменение 214
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а. Съветът на регулаторите 
предоставя указания на управляващия 
директор при изпълнение на задачите 
на управляващия директор.

Or. en

Изменение 215
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а. Съветът на регулаторите 
назначава управляващия директор. 
Съветът на регулаторите взема това 
решение с мнозинство от три 
четвърти от своите членове.

Or. en

Изменение 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът е председател на
съвета на регулаторите.

2. Съветът на регулаторите избира
председател измежду своите членове. 

Or. pl
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Обосновка

Artykuł 27 pkt. 2 pozostaje w sprzeczności z duchem artykułu 28 pkt. 1. W proponowanej 
przez Komisję formie Dyrektor Urządu ds. Rynku Łączności Elektronicznej wysłuchuje 
niejako własnych opinii - te bowiem wydaje Rada Organów Regulacyjnych, której w myśl 
Artykułu 27 ust. 2 Dyrektor przewodniczy.

Изменение 217
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директор Управляващ директор

Or. en

Изменение 218
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директор Управляващ директор

Or. en

Изменение 219
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът се ръководи от своя
директор, който действа независимо 
при изпълнението на своите функции.
Без да се засягат съответните 

1. Органът на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT) се 
ръководи от неговия управляващ 
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правомощия на Комисията, 
административния съвет и съвета на 
регулаторите, директорът не иска и 
не получава никакви указания от никое 
правителство или от никой орган.

директор, под ръководството на 
съвета на регулаторите. 
Управляващият директор не иска и не 
получава никакви указания от никое 
правителство или от никой орган.

Or. en

Изменение 220
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT) се 
управлява от неговия управляващ 
директор, който носи отговорност и 
действа според инструкциите на 
съвета на регулаторите при 
изпълнението на своите функции. 
Управляващият директор иначе не 
иска и не получава никакви указания от 
никое правителство или от никой орган.

Or. en

Обосновка

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities 
within BERT, answerable to the Board of Regulators.

Изменение 221
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на директора е пет години. 3. Мандатът на управляващия 



AM\723731BG.doc 57/73 PE406.122v01-00

BG

В хода на деветмесечния период, 
предшестващ края на този период, 
Комисията извършва оценка. При 
оценката Комисията оценява по-
специално :

директор е пет години.

а) изпълнението на директора; 
б) задълженията и нуждите на 
Органа за предстоящите години.

Or. en

Изменение 222
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 нуждите 
на Органа.

4. Съветът на регулаторите може да 
удължи мандата на изпълнителния 
директор 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 на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT).

Or. en

Изменение 223
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея първа

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 и само в тези случаи, когато 
това може да се оправдае от 
задълженията и нуждите на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT).

Or. en

Обосновка

The Managing Director is a senior staff member, and his renewal should not depend on a 
Commission initiative.

Изменение 224
Dragoş Florin David

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският парламент или Съветът 
могат да поискат директора на 
Агенцията да докладва за изпълнението 
на своите задачи.

6. Европейският парламент или Съветът 
могат да се обърнат с искане към 
изпълнителния директор на 
Агенцията да докладва за изпълнението 
на своите задачи. При необходимост, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
прикани изпълнителния директор да 
направи изявление и да отговори на 
въпросите на нейните членове. 

Or. ro

Изменение 225
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директорът отговаря за 
представляването на органа и

1. Управляващият директор отговаря 
за управлението на Органа на 



AM\723731BG.doc 59/73 PE406.122v01-00

BG

отговаря за неговото управление. европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT), като 
действа в съответствие с 
предоставените му правомощия от 
съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

The Managing Director may be authorised by the Board of Regulators to represent BERT. 
However, the Board of Regulators is the body which should represents BERT in the first 
instance.

Изменение 226
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директорът отговаря за 
представляването на органа и 
отговаря за неговото управление.

1. Управляващият директор може да 
бъде упълномощен от съвета на 
регулаторите да представлява Органа 
на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(BERT) по специфични въпроси и 
отговаря за неговото управление.

Or. en

Изменение 227
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Директорът изготвя работата на 
административния съвет. Той или тя 
участва, без право на глас, в работата на 

2. Управляващият директор подготвя
дневния ред на съвета на 
регулаторите. Той или тя участва, без 
право на глас, в работата на съвета на 
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административния съвет. регулаторите.

Or. en

Обосновка

The Managing Director should prepare, not set, the agenda. The setting of the agenda is an 
executive task which should be carried out by the Chair.

Изменение 228
Fiona Hall

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

Or. en

Обосновка

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities 
within BERT, answerable to the Board of Regulators. This provision is a legacy of the 
Commission’s EECMA proposal and not consistent with the BERT proposal.

Изменение 229
Fiona Hall

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 

5. Управляващият директор отговаря 
за наблюдението на изпълнението на 
годишната програма на Органа на 
европейските регулатори в областта 
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служител за мрежовата сигурност 
според приложимия случай и в 
съответствие с административния 
контрол на административния 
съвет.

на далекосъобщенията (BERT) в 
съответствие с указанията на съвета на 
регулаторите.

Or. en

Обосновка

The Managing Director should be a senior staff member with operational responsibilities 
within BERT. Proper implementation should be the responsibility of the Board of Regulator. 
The Managing Director’s responsibility should be to supervise that process.

Изменение 230
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ежегодно директорът изготвя 
проект за годишен доклад относно 
дейностите на Органа с раздел за 
регулаторните дейности на Органа и 
раздел за финансовите и 
административни въпроси.

8. Ежегодно управляващият директор
изготвя проект на годишен доклад 
относно дейностите на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) с 
раздел за консултативните дейности на
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(BERT) и раздел за финансовите и 
административни въпроси.

Or. en

Обосновка

BERT’s activities will include not only the provision of advice/consultation to the 
Commission, but also the development of common positions and best practices and the 
sharing of expertise among its constituent NRAs. The word “regulatory” is wider, and would 
capture the full range of its activities.
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Изменение 231
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. По отношение на персонала на 
Органа, директорът упражнява
правомощията, предвидени в член 49, 
параграф 3.

9. По отношение на персонала на 
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(BERT), съветът на регулаторите 
може да предостави на управляващия 
директор упражняването на
правомощията, предвидени в член 49, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 232
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят 
от:

1. Приходите на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) се 
подразделят както следва:

а) такси за предоставени от Органа 
услуги;

а) една трета от годишното му 
финансиране се внася директно под 
формата на субсидия от Общността, 
в рамките на съответната функция 
от бюджета на ЕО, както е 
определено от бюджетния орган, в 
съответствие с точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г.  между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление1;
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б) дял от таксите за ползване, 
платени от заявителите в 
съответствие с разпоредбите на член 
17;

б) две трети от годишното му 
финансиране представляват преки 
вноски от националните регулаторни 
органи. Държавите-членки 
гарантират, че националните 
регулаторни органи разполагат с 
достатъчно финансови и човешки 
ресурси, за да участват в работата на 
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията
(BERT), и да предоставят 
достатъчни средства на последния. 
Държавите-членки определят 
бюджетния ред, който националните 
регулаторни органи трябва да 
използват за предоставяне на ресурси 
за Органа на европейските регулатори 
в областта на далекосъобщенията 
(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.

_____________________
1 OВ L 139, 14.06.2006 г., стр. 1. Споразумение, 
изменено с Решение 2008/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 6, 
10.01.2008 г., стp. 7).

Or. en



PE406.122v01-00 64/73 AM\723731BG.doc

BG

Изменение 233
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят от: 1. Приходите на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) се 
състоят от:

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);

а) субсидия от Общността, включена в 
общия бюджет на Европейските 
общности;

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.

б) всякакви доброволни вноски от 
страна на държавите-членки или от 
техните регулаторни органи.

Or. en

Изменение 234
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всякакви наследства, дарения или 
субсидии, както се посочва в член 26, 
параграф 7.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Die Finanzierungsstruktur der vorgeschlagenen europäischen Behörde ist hinsichtlich der 
erforderlichen Unabhängigkeit der Behörde höchst bedenklich. Die Möglichkeit, freiwilliger 
Zuwendungen seitens Mitgliedstaaten, NRBn oder gar Dritter (Schenkungen!) bringt eine 
erhebliche Gefahr von einseitigen Einflussnahmen durch besonders finanzkräftige 
Einzelspender mit sich. Jede Regulierungsentscheidung müsste darauf durchleuchtet werden.
Der Mechanismus erzeugt auch in der Außenwahrnehmung eine äußerst ungünstige Optik.

Изменение 235
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всякакви доброволни вноски от 
страна на държавите-членки или от 
техните регулаторни органи.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Finanzierungsstruktur der vorgeschlagenen europäischen Behörde ist hinsichtlich der 
erforderlichen Unabhängigkeit der Behörde höchst bedenklich. Die Möglichkeit, freiwilliger 
Zuwendungen seitens Mitgliedstaaten, NRBn oder gar Dritter (Schenkungen!) bringt eine 
erhebliche Gefahr von einseitigen Einflussnahmen durch besonders finanzkräftige 
Einzelspender mit sich. Jede Regulierungsentscheidung müsste darauf durchleuchtet werden.
Der Mechanismus erzeugt auch in der Außenwahrnehmung eine äußerst ungünstige Optik.

Изменение 236
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходите на Органа обхващат 
разходи за персонал, административни, 
инфраструктурни и оперативни разходи.

2. Разходите на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) 
обхващат разходи за персонал, 
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административни и оперативни разходи.

Or. en

Изменение 237
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички приходи и разходи на Органа
са предмет на прогнози за всяка 
финансова година, която съвпада с 
календарната година, и се вписват в 
неговия бюджет.

4. Всички приходи и разходи са предмет 
на прогнози за всяка финансова година, 
която съвпада с календарната година, и 
се вписват в неговия бюджет.

Or. en

Изменение 238
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Организационната и финансовата 
структура на Органа на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT) се 
преразглежда на 1 януари 2014 г.

Or. en
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Изменение 239
David Hammerstein

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Информацията, изисквана 
съгласно параграф 1, може да бъде 
свързана с документация за целите на 
гарантирането на оперативна 
съвместимост между две различни 
електронни системи или мрежи, 
така че между тях да може да се 
осъществява връзка и обмен на данни.

Or. en

Обосновка

Provision for the documentation request related to inter-connectivity.

Изменение 240
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да налага 
финансови санкции на предприятия, 
ако те не предоставят 
информацията, посочена в член 41. 
Санкциите ще бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

заличава се

Or. en
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Изменение 241
David Hammerstein

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В съответните случаи Органът 
може да издаде документ за 
освобождаване, свързан със 
съществени патентни искове за 
европейски стандарти, когато това е 
оправдано с цел предотвратяване на 
злоупотребата с патенти от 
техните притежатели, като 
например пропуск да се привлече 
вниманието на органи по 
стандартизация и на пазара към 
известен патент или към известна 
молба за патентоване, още 
неполучила одобрение, преди 
разпространяването на европейския 
стандарт на пазара.

Or. en

Обосновка

An instrument to combat "submarine patenting" of communication standards which is a great 
danger for market confidence as an implementation of Art 8(2) and Article 30 of the TRIPs 
agreement. Cmp. also the RIM blackberry case where the US government intervened.

Изменение 242
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато са наложени санкции в 
съответствие с настоящия член, 
Органът публикува наименованията на 
обхванатите предприятия, и размера 
на и мотивите за наложените 

3. Комисията изисква внимание от 
страна на предприятията, когато те 
не спазват изискването за 
информация, както е посочено в член 
41. При необходимост и по искане от 
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финансови санкции. страна на Органа на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT), 
Комисията може да публикува 
наименованията на тези предприятия.

Or. en

Изменение 243
David Hammerstein

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Услуги, свързани с аудиовизуален 
стрийминг и извършване на запис, се 
предоставят по начин, който е 
технологично неутрален.

Or. en

Обосновка

Streaming and audivisual recordings shall be made available to ensure utmost transparency. 

Изменение 244
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решенията, взети от Органа съгласно 
член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, 
могат да подлежат на жалба до 
омбудсмана или на производство пред 
Съда на Европейските общности в 
съответствие с условията, предвидени 
съответно в членове 195 и 230 от 
Договора.

3. Решенията, взети от Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT),
съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 
1049/2001, могат да подлежат на жалба 
до омбудсмана или на производство 
пред Съда на Европейските общности в 
съответствие с условията, предвидени 
съответно в членове 195 и 230 от 
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Договора.

Or. en

Изменение 245
Mary Honeyball

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съветът на регулаторите може да 
приема разпоредби, позволяващи 
наемането на национални експерти от 
държавите-членки по силата на 
преотстъпване на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT).

Or. en

Обосновка

BERT should be able to benefit from expertise within NRAs.

Изменение 246
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Персоналът на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) не 
превишава 30 души.

Or. en
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Обосновка

BERT should be established with a slim structure.

Изменение 247
Pilar del Castillo Vera

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 
Комисията публикува доклад за оценка
относно придобития опит вследствие на 
дейността на Органа на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT). Оценката 
обхваща резултатите, постигнати от 
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(BERT), 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 се 
препраща на Европейския парламент и 
на Съвета. Европейският парламент 
дава становище относно доклада на 
Комисията.

Or. en
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Изменение 248
Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от 
ефективното начало на дейността 
Органът на европейските регулатори 
в областта на далекосъобщенията 
(BERT) прекратява съществуването 
си, освен ако Европейският 
парламент, Съветът и Комисията не 
стигнат до заключението, че 
условията на пазара не са се развили 
до степен, при която орган на 
регулаторите вече не е необходим.  
Във връзка с това Комисията 
публикува доклад за оценка на 
пазарните условия и за прогнозиране 
на тенденциите. Докладът за оценка 
и всякакви съпътстващи
законодателни предложения 
надлежно се препращат както на 
Европейския парламент, така и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 249
Erika Mann

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На 1 януари 2014 г. се провежда 
преглед, за да се прецени дали е 
необходимо да се удължи срокът на 
правомощията на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) в 
бъдеще. В случай че удължение е 
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обосновано, се преразглеждат 
бюджетните и процедурни норми, 
както и човешките ресурси. 

Or. en

Обосновка

A review is relevant, before deciding future perspections of BERT.
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