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SHORT JUSTIFICATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия призна 
глобалния и трансграничен характер 
на глобалния пазар на 
далекосъобщенията, като отбеляза, 
че този пазар се различава от 
телекомуникационните услуги, 
предоставяни само на национално 
равнище, и че се предвижда единен 
пазар на всички глобални 
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телекомуникационни услуги, който 
трябва да се различава от 
телекомуникационните услуги само 
на национално равнище.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Създава се Европейски 
координационен комитет на 
електронни съобщения като орган, 
който носи отговорностите, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3

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 

2. Органът действа в обхвата на 
Рамковата директива и специфичните 
директиви и изготвя експертно 
становище, достъпно за националните 
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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.

регулаторни органи. Той допринася за 
по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително по-специално развитието 
на презгранични общностни електронни 
съобщения, посредством задачите, 
посочени в глави II и III.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът изпълнява своите задачи в 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и Комисията в 
европейска система за регулиране на 
електронните съобщения.

3. Органът изпълнява своите задачи в 
сътрудничество с националните 
регулаторни органи и Комисията.

Or. en

Обосновка

Many of the regulatory responsibilities of the Authority should be removed and remain with 
the Member States.
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Изменение 5

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 или на Европейския 
парламент или по своя собствена 
инициатива и подпомага Комисията и 
Европейския парламент, като им
предоставя допълнителна техническа 
подкрепа по всички въпроси относно 
електронните съобщения;

Or. en

Обосновка

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The European Radio communications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in 
place.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the 
Communications Committee (CoCom).

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG).
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Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) разработва общи позиции относно 
общоевропейски въпроси като 
глобалните телекомуникационни 
услуги, с цел да засили 
последователността на регулирането 
и да насърчи общоевропейския пазар и 
общоевропейските правила;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 10

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 Европейския 
парламент и на Комисията, Органът 
изказва становища по въпросите от 
параграф 3, свързани с електронните 
съобщения. Комисията може да 
поиска становище относно други 
въпроси, свързани с електронните 
съобщения, при положение че 
искането е обосновано и 
пропорционално и че едновременно с 
представяне на искането 
Европейският парламент и Съветът 
са уведомени за това и им е 
предоставена възможност за 
контрол.
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Or. en

Обосновка

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured. Requests for opinions from the Commission should 
be measured and accountable.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпросите, посочени в параграф 1, 
включват:

3. Въпросите, посочени в параграф 1, са:
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Or. en

Обосновка

The responsibilities of the Authority should be clearly defined.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) въпроси във връзка с номерирането 
в съответствие с член 10 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) и достъп до номера и 
услуги в Общността в съответствие 
с член 28 от Директива 2002/22/ЕО 

заличава се
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(Директива за универсалната услуга);

Or. en

Обосновка

The competence should remain with the Member States.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) в съответствие с членове 6a и 6б 
от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешението) :

заличава се

(i) хармонизирани условия относно 
правата за използване на 
радиочестоти или номера;
(ii) изменение или отнемане на 
правата за използване, издадени на 
съгласувана или хармонизирани 
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основа;
(iii) подбора на предприятия, на които 
могат да се предоставят 
индивидуални права за използване за 
честоти или номера за услуги с 
презграничен потенциал.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) мерки за гарантиране на 
развитието на общоевропейски 
правила и условия за доставчиците на 
глобални телекомуникационни услуги.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всички становища на Органа се 
предоставят на Европейския 
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парламент и Органът информира 
Европейския парламент за
окончателните си предложения в 
рамките на процедурата по 
регулиране с контрол.

Or. en

Обосновка

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По целесъобразност Органът може 
да се консултира със съответните 
национални органи по конкуренцията, 
преди да предостави своето становище 
на Комисията.

2. Органът се консултира със 
съответните национални органи по 
конкуренцията, преди да предостави 
своето становище на Комисията.

Or. en

Обосновка

It is necessary for the Authority to respect the principle of subsidiarity and make the best use 
of national expertise.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът може да взема решения 
във връзка с издаването на права за 
използване на номера от 
Европейското телефонно 

заличава се
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номерационно пространство (ЕТНП) 
в съответствие с член 10 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Той също така отговаря 
за управлението и развитието на 
Европейското телефонно 
номерационно пространство (ЕТНП) 
от името на държавите-членки, на 
които е предоставен код 3883.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The European Radiocommunications Office (ERO) already has satisfactory arrangements in 
place.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Органът, в сътрудничество с 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър, води 
регистър на бъдещето развитие на 
честотите в сектора. От време на 
време, по целесъобразност или по 
искане на Комисията, Органът
представя доклад относно 
потенциални нужди и 
предизвикателства.

Or. en

Обосновка

The obligation to produce an annual report is too overbearing and burdensome. Reports 
should be produced as and when the Authority deems fit or when requested as provided for.
The Radio Spectrum Policy Group (RSPG) may be better placed to fulfil this competence.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The competence should remain with the Member States.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Предложение за подбора на 
предприятия
Органът, в съответствие с член 6б 
от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешението):
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а) получава и обработва заявления от 
предприятия за права за използване на 
радиочестоти и номера и събира 
административните такси и 
таксите, наложени на 
предприятията съобразно общата 
процедура за подбор;
б) извършва общата процедура за 
подбор и предлага предприятието 
(предприятията), на които може да 
се предоставят индивидуални права за 
използване в съответствие с тези 
разпоредби;
в) представя доклад пред Комисията, 
подробно описващ получените 
заявления, неговата оценка на тези 
заявления, като се предлага най-
подходящото предприятие 
(предприятия), на които да се 
предоставят индивидуални права за 
използване, като мотивира този 
избор чрез препращане към 
критериите за подбор, посочени в 
съответната изпълнителна мярка.

Or. en

Обосновка

Rights of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the 
Communications Committee (CoCom).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията, Органът 
представя становище до Комисията 
относно оттеглянето на правата за 
използване, издавани в съответствие с 
общите процедури, предвидени в член 

По искане на Комисията или на 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър, Органът 
представя становище до Комисията и до 
Групата за политиката в областта 
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6б от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешението).

на радиочестотния спектър относно 
оттеглянето на правата за използване, 
издавани в съответствие с общите 
процедури, предвидени в член 6б от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към задачите, посочени 
в член 4, параграф 3, буква б) и член 19, 
параграфи 4 и 5, Органът допринася за 
развитието на култура на мрежова и 
информационна сигурност, по-
специално като:

Органът се свързва по 
целесъобразност с Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA). По искане на 
Комисията и на ENISA, Органът 
предоставя на Комисията и на ENISA 
становище по въпросите, свързани със
сигурността.

а) улеснява сътрудничеството между 
Комисията и държавите-членки за 
разработването на общи методологии 
за предотвратяване, справяне и 
решаване на въпроси, свързани с 
мрежовата и информационна 
сигурност;
б) съветва Комисията относно 
изследванията в областта на 
мрежовата и информационна 
сигурност, както и относно 
ефективното използване на 
технологии за предотвратяване на 
риска; и предприема дейности за 
оценка на риска, решения за 
оперативно съвместимо управление 
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на риска и проучвания за решения за 
управление на превантивната 
дейност в организациите от 
държавния и частния сектор; и
допринася към усилията на 
Общността за сътрудничество с 
трети държави и, в приложимите 
случаи, с международни организации 
за насърчаване на общ глобален подход 
към въпросите, свързани с мрежовата 
и информационна сигурност.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured. Other amendments delete Article 12 because rights 
of use of radio frequencies and numbers are already effectively managed by the Radio 
Spectrum Policy Group (RSPG), the Radio Spectrum Committee (RSC) and the 
Communications Committee (CoCom).
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Събиране на административни такси 

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

Or. en

Обосновка

The competence should be left with the Member States.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Събиране и преразпределение на 

такси за ползване за права на 
използване на радиочестоти и номера 

и на административни такси в 
съответствие с общата процедура за 

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

Or. en

Обосновка

Spectrum issues are already dealt with effectively by the Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG).
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) представя доклад относно 
различията между регулаторните 
практики и предложения за 
постигане на сближаване между тези 
практики. Когато Органът счете за 
необходимо приемането на 
задължителни правила относно 
регулаторните практики, той прави 
съответни препоръки до Комисията, 
включително за тяхното прилагане. 
На Органа може да се дадат 
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правомощия за прилагане.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information 
Security Agency (ENISA).
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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цени и публикува годишен доклад.

Or. en

Обосновка

Intervention in mobile and data roaming was only intended as a market correcting measure 
and was not meant to be permanent. Ongoing monitoring is within the power of the 
Commission, and could be requested but should not be written into regulation.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може да поема специфични 
допълнителни задачи по искане на 
Комисията.

Органът може да поема специфични 
допълнителни задачи по искане на 
Комисията или на Европейския 
парламент по отношение на всички 
въпроси, свързани с електронните 
съобщения.

Or. en

Обосновка

The explanatory memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be 
established as "accountable to the European Parliament". A closer link between the latter and 
the Authority must therefore be ensured.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 24 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) административен съвет заличава се

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 24 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) главен служител по мрежова 
сигурност

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 24 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) апелативен съвет. заличава се

Or. en

Обосновка

The Authority should not have power over right of use numbers and this makes the Board of 
Appeal redundant.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Административен съвет

1. Административният съвет се 
състои от дванадесет членове. Шест 
се назначават от Комисията и шест 
от Съвета. Членовете на 
административния съвет се 
назначават така, че да се гарантират 
най-високите стандарти за 
компетентност и независимост, и 
широк обхват на съответно 
експертно мнение. Мандатът е пет 
години и може да се подновява 
веднъж.
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.
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 
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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 подпомагат от консултанти 
или от експерти. Секретарските 
услуги за административния съвет се 
предоставят от Органа.
4. Решенията на административния 
съвет се приемат въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.
5. Всеки член има един глас. 
Процедурният правилник посочва по-
подробно разпоредбите, уреждащи 
гласуването, по-специално условията, 
при които даден член може да 
действа от името на друг и също 
така, в приложимите случаи, 
правилата, уреждащи кворума.

Or. en

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

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Административният съвет се състои 
от дванадесет членове. Шест се 
назначават от Комисията и шест от 

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

четири от Съвета и четири от 
Комисията. Членовете на 
административния съвет се назначават 
така, че да се гарантират най-високите 
стандарти за компетентност и 
независимост, и широк обхват на 
съответно експертно мнение. Не могат 
де се назначават членове на
Европейския парламент. Мандатът е 
пет години и може да се подновява 
веднъж.

Or. en

Обосновка

If Amendment 39 is rejected and the Administrative Board is retained, one-third of the 
members of the Authority should be appointed by the European Parliament. The explanatory 
memorandum of the Commission proposal defines the Authority to be established as 
"accountable to the European Parliament". Of course, the mandate of Member of the 
European Parliament should be incompatible with the office of member of the Authority.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Директорът се назначава по 
споразумение между Европейския 
парламент и Съвета и след консултация 
с Комисията в съответствие с член 29, 
параграф 2.

2. Административният съвет, след 
консултиране с директора, назначава 
главен служител за мрежовата 
сигурност в съответствие с член 31, 
параграф 2.
3. Административният съвет 
назначава членовете на съвета на 
регулаторите в съответствие с член 
27, параграф 1.
4. Административният съвет 
назначава членовете на апелативния 
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съвет в съответствие с член 33, 
параграф 1.
5. Административният съвет приема 
преди 30 септември всяка година и 
след консултиране с Комисията и 
след одобрението на съвета на 
регулаторите в съответствие с член 
28, параграф 3, работната програма 
на Органа за предстоящата година и 
я предава на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията. Работната 
програма се приема без да се засяга 
годишната бюджетна процедура.
6. Административният съвет 
упражнява своите бюджетни 
правомощия в съответствие с 
членове от 36 до 38.
7. След като получи съгласието на 
Комисията, административният 
съвет решава дали да приеме всякакви 
наследства, дарения или субсидии от 
други източници на Общността.
8. Административният съвет има 
дисциплинарни правомощия спрямо 
директора и главния служител за 
мрежовата сигурност. 
9. Административният съвет, при 
необходимост, изготвя политиката 
по персонала на Органа съобразно член 
49, параграф 2. 
10. Административният съвет 
приема специалните разпоредби 
относно правото на достъп до 
документите на Органа в 
съответствие с член 47.  
11. Административният съвет
приема годишния доклад относно 
дейностите и перспективите на Органа и 
го предава на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията, Европейския 
икономически и социален съвет и 
Сметната палата не по-късно от 15 юни. 
Както се посочва в член 28, параграф 4, 
този доклад съдържа отделен раздел, 
одобрен от съвета на регулаторите,

Съветът на регулаторите приема 
годишния доклад относно дейностите и 
перспективите на Органа и го предава 
на Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален съвет и Сметната палата не 
по-късно от 15 юни. Както се посочва в 
член 28, параграф 4, този доклад 
включва раздел относно регулаторните 
дейности на Органа през разглежданата 
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относно регулаторните дейности на 
Органа през разглежданата година. 

година. Европейският парламент 
може да поиска да се обърне към 
представител на Съвета на 
регулаторите по съответни въпроси, 
свързани с неговата регулаторна 
дейност.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. Административният съвет, след 
консултиране с директора, назначава 
главен служител за мрежовата 
сигурност в съответствие с член 31, 
параграф 2.
3. Административният съвет назначава 
членовете на съвета на регулаторите в 
съответствие с член 27, параграф 1.

2. Административният съвет назначава 
членовете на съвета на регулаторите в 
съответствие с член 27, параграф 1.
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4. Административният съвет 
назначава членовете на апелативния 
съвет в съответствие с член 33, 
параграф 1.
5. Административният съвет приема 
преди 30 септември всяка година и след 
консултиране с Комисията и след 
одобрението на съвета на регулаторите 
в съответствие с член 28, параграф 3, 
работната програма на Органа за 
предстоящата година и я предава на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията. Работната програма се 
приема без да се засяга годишната 
бюджетна процедура.

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

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

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

7. След като получи съгласието на 
Комисията, административният съвет 
решава дали да приеме всякакви 
наследства, дарения или субсидии от 
други източници на Общността.

5. След като получи съгласието на 
Комисията, административният съвет 
решава дали да приеме всякакви 
наследства, дарения или субсидии от 
други източници на Общността.

8. Административният съвет има 
дисциплинарни правомощия спрямо 
директора и главния служител за 
мрежовата сигурност.
9. Административният съвет, при 
необходимост, изготвя политиката по 
персонала на Органа съобразно член 49, 
параграф 2. 

6. Административният съвет, при 
необходимост, изготвя политиката по 
персонала на Органа съобразно член 49, 
параграф 2. 

10. Административният съвет приема 
специалните разпоредби относно 
правото на достъп до документите на 
Органа в съответствие с член 47. 

7. Административният съвет приема 
специалните разпоредби относно 
правото на достъп до документите на 
Органа в съответствие с член 47.

11. Административният съвет приема 
годишния доклад относно дейностите и 
перспективите на Органа и го предава 
на Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален съвет и Сметната палата не 
по-късно от 15 юни. Както се посочва в 
член 28, параграф 4, този доклад 
съдържа отделен раздел, одобрен от 
съвета на регулаторите, относно 

8. Административният съвет приема 
годишния доклад относно дейностите и 
перспективите на Органа и го предава 
на Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален съвет и Сметната палата не 
по-късно от 15 юни. Както се посочва в 
член 28, параграф 4, този доклад 
съдържа отделен раздел, одобрен от 
съвета на регулаторите, относно 
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регулаторните дейности на Органа през 
разглежданата година. 

регулаторните дейности на Органа през 
разглежданата година. 

12. Административният съвет приема 
свой процедурен правилник. 

9. Административният съвет приема 
свой процедурен правилник. 

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

Or. en

Обосновка

If Amendment 41 is rejected and the Administrative Board is retained, its functions should 
reflect the reduced role of the Authority envisaged in other amendments.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка
There is no reason to rule out the right to vote of the Director. A qualified majority is 
required to ensure that measured decisions are taken.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съветът на регулаторите приема своя 
процедурен правилник.

5. Съветът на регулаторите приема своя 
процедурен правилник чрез 
квалифицирано мнозинство от две-
трети на своите членове.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Independence from the Commission must be ensured.  
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Изменение 46

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 се ръководи от своя 
директор, който действа независимо при 
изпълнението на своите функции. Без да 
се засягат съответните правомощия на
Европейския парламент, Съвета,
Комисията и съвета на регулаторите, 
директорът не иска и не получава 
никакви указания от никое правителство 
или от никой орган.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултации със съвета на 
регулаторите, директорът се назначава 
от административния съвет, въз 
основа на заслуги, умения и опит, 
релевантни за електронните 
съобщителни мрежи и услуги, от 
списък от поне двама кандидати, 
предложени от Комисията. Преди 
назначението избраният от 
административния съвет кандидат
може да бъде поканен да направи
изложение пред компетентната комисия 
на Европейския парламент и да 
отговори на поставени от нейните 
членове въпроси.

2. По споразумение между 
Европейския парламент и Съвета и 
след консултации със съвета на 
регулаторите, директорът се назначава 
въз основа на заслуги, умения и опит, 
релевантни за електронните 
съобщителни мрежи и услуги.
Кандидатите могат да бъдат 
поканени да направят изложение пред 
компетентната комисия на Европейския 
парламент и да отговорят на поставени 
от нейните членове въпроси.



PE402.731v01-00 38/61 PA\711109BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

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

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След консултиране със съвета на 
регулаторите, административният 
съвет, по предложение на Комисията, 
може да удължи мандата на директора 
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. След консултиране със съвета на 
регулаторите, Европейският 
парламент и Съветът, по 
предложение на Комисията, могат да 
удължат 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. 

Административният съвет 
уведомява Европейският парламент 
относно своето намерение да удължи 
мандата на директора. В едномесечен 
срок преди удължаването на 
неговия/нейния мандат директорът 
може да бъде поканен да направи 
изявление пред компетентната комисия 
на Европейския парламент и да 
отговори на поставени от нейните 
членове въпроси.

В едномесечен срок преди 
удължаването на неговия/нейния мандат 
директорът може да бъде поканен да 
направи изявление пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и да 
отговори на поставени от нейните 
членове въпроси.

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Директорът може да бъде отстранен 
от поста само с решение на 
Европейския парламент и на Съвета, 
след консултиране с Комисията и
съвета на регулаторите.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. Директорът изготвя работата на 
административния съвет. Той или тя 
участва, без право на глас, в работата 
на административния съвет.
3. Директорът приема мнения, 
препоръки и решения, посочени в 
членове от 4 до 23, предмет на 
съгласието на съвета на регулаторите.

2. Директорът приема мнения, 
препоръки и решения, посочени в 
членове от 4 до 23, предмет на 
съгласието на съвета на регулаторите.
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4. Ежегодно директорът изготвя проект 
за работна програма на Органа до 
следващата година и го предава на 
съвета на регулаторите и на Комисията 
преди 30 юни на същата година.

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

Той/тя представя работната 
програма преди 1 септември за 
приемане от административния 
съвет.
5. Директорът отговаря за изпълнението 
на годишната програма на Органа в 
съответствие с указанията на съвета на 
регулаторите и на главния служител 
за мрежовата сигурност според 
приложимия случай и в съответствие 
с административния контрол на 
административния съвет.

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

6. Директорът предприема 
необходимите мерки, предимно 
приемането на вътрешни 
административни указания и 
публикуването на съобщения, за да 
гарантира функционирането на Органа в 
съответствие с настоящия регламент.

5. Директорът предприема 
необходимите мерки, предимно 
приемането на вътрешни 
административни указания и 
публикуването на съобщения, за да 
гарантира функционирането на Органа в 
съответствие с настоящия регламент.

7. Директорът прави прогнози за 
приходите и разходите на Органа 
съгласно член 37 и изпълнява бюджета 
на Органа съгласно член 38.

6. Директорът прави прогнози за 
приходите и разходите на Органа 
съгласно член 37 и изпълнява бюджета 
на Органа съгласно член 38.

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.

7. 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.

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

2. Директорът изготвя работата на 
административния съвет. Той или тя е 
включен напълно в работата на 
административния съвет.

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

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

4. Ежегодно директорът изготвя проект 
за работна програма на Органа до 
следващата година и го предава на 
съвета на регулаторите и на Комисията 
преди 30 юни на същата година.
Той/тя представя работната програма 
преди 1 септември за приемане от 
административния съвет.

4. Ежегодно директорът изготвя проект 
за работна програма на Органа до 
следващата година и го предава на 
съвета на регулаторите и на Комисията 
преди 30 юни на същата година.
Той/тя представя работната програма 
преди 1 септември за приемане от 
административния съвет.

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

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

6. Директорът предприема 
необходимите мерки, предимно 
приемането на вътрешни 
административни указания и 
публикуването на съобщения, за да 
гарантира функционирането на Органа в 
съответствие с настоящия регламент.

6. Директорът предприема 
необходимите мерки, предимно 
приемането на вътрешни 
административни указания и 
публикуването на съобщения, за да 
гарантира функционирането на Органа в 
съответствие с настоящия регламент.

7. Директорът прави прогнози за 7. Директорът прави прогнози за 
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приходите и разходите на Органа 
съгласно член 37 и изпълнява бюджета 
на Органа съгласно член 38.

приходите и разходите на Органа 
съгласно член 37 и изпълнява бюджета 
на Органа съгласно член 38.

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

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

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

Or. en

Обосновка

If amendment 50 is rejected and the Administrative Board is retained, there is no reason to 
rule out the right to vote of the Director. The functions of the Chief Network Security Officer 
should still be removed.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Главен служител за мрежовата 

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Главният служител за мрежовата 
сигурност създава група на 
постоянните заинтересовани страни, 
съставена от експерти, представляващи 
съответните заинтересовани страни, по-

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

информационните и съобщителни 
технологии и потребителски групи. Той 
определя процедурите относно, по-
конкретно, броя, състава, назначаването 
на членовете и дейността на групата. 
Групата докладва пред Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
съвета на регулаторите.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Security matters are already dealt with effectively by the European Network and Information 
Security Agency (ENISA) and the position of Chief Network Security Officer should not exist.
A Stakeholders Group of general applicability is desirable. However, it may need to take 
measures to ensure it does not jeopardise the independence of the NRAs.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Апелативен съвет

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, избрани измежду 
действащия или предходен висш 
персонал на националните регулаторни 
органи, органи по конкуренцията или 
други национални или общностни 
институции със съответен опит в 
сектора на електронните съобщения. 
Апелативният съвет определя своя 
председател.

1. Апелативният съвет се състои от 
шестима членове и шестима 
заместници, избрани измежду 
действащия или предходен висш 
персонал на националните регулаторни 
органи, органи по конкуренцията или 
други национални или общностни 
институции със съответен опит в 
сектора на електронните съобщения. 
Апелативният съвет определя своя 
председател.

2. Членовете на апелативния съвет се 
назначават от административния 
съвет, по предложение на Комисията, 
след покана за изразяване на интерес,
след консултация със съвета на 
регулаторите.

2. Членовете на апелативния съвет се 
назначават от Европейския парламент 
и Съвета след консултация със съвета 
на регулаторите.

3. Мандатът на членовете на 
апелативния съвет е пет години. Този 
срок е подновяем. Членовете на 
апелативния съвет са независими при 
вземането на решения. Те не са 
обвързани с никакви указания. Те не 
могат да извършват никакви други 
задължения в Органа, в неговия 
административен съвет или в неговия 
съвет на регулаторите. Член на 
апелативния съвет не може да се 
отстранява от поста по време на неговия 
или нейния мандат, освен ако той или тя 
не бъде счетен за виновен за сериозно 
неправомерно поведение и 
административният съвет, след 
консултиране на съвета на регулаторите, 

3. Мандатът на членовете на 
апелативния съвет е пет години. Този 
срок е подновяем. Членовете на 
апелативния съвет са независими при 
вземането на решения. Те не са 
обвързани с никакви указания. Те не 
могат да извършват никакви други 
задължения в Органа, в неговия 
административен съвет или в неговия 
съвет на регулаторите. Член на 
апелативния съвет не може да се 
отстранява от поста по време на неговия 
или нейния мандат, освен ако той или тя 
не бъде счетен за виновен за сериозно 
неправомерно поведение и 
административният съвет, след 
консултиране на съвета на регулаторите, 
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вземе решение в този смисъл. вземе решение в този смисъл.
4. Членовете на апелативния съвет не 
могат да участват в каквото и да е 
апелативно производство, ако имат 
личен интерес от него или преди това са 
участвали като представители на някоя 
от страните по производството, или ако 
са участвали в решението, което се 
обжалва.

4. Членовете на апелативния съвет не 
могат да участват в каквото и да е 
апелативно производство, ако имат 
личен интерес от него или преди това са 
участвали като представители на някоя 
от страните по производството, или ако 
са участвали в решението, което се 
обжалва.

Ако поради някоя от причините, 
посочени в първа алинея, или поради
някаква друга причина член на 
апелативния съвет смята, че друг член 
не трябва да участва в някое апелативно 
производство, членът съответно 
уведомява апелативния съвет. Може да 
се възрази срещу член на апелативния 
съвет от всяка страна по апелативното 
производство поради някое от 
основанията, посочени в първа алинея, 
или ако е заподозрян в пристрастие. 
Възражението не може да се основава 
на гражданството на членовете и няма 
да бъде допустимо ако, независимо че 
е знаела причината за възражението, 
страната по апелативното 
производство е предприела 
процесуални стъпки.

Ако поради някоя от причините, 
посочени в първа алинея, или поради 
някаква друга причина член на 
апелативния съвет смята, че друг член 
не трябва да участва в някое апелативно 
производство, членът съответно 
уведомява апелативния съвет. Може да 
се възрази срещу член на апелативния 
съвет от всяка страна по апелативното 
производство поради някое от 
основанията, посочени в първа алинея, 
или ако е заподозрян в пристрастие. 
Възражението не може да се основава 
на гражданството на членовете.

5. Апелативният съвет взема решение 
относно действието, което трябва да се 
предприеме в случаите, указани в 
параграф 4, без участието на засегнатия 
член. За целите на вземането на това 
решение засегнатият член се замества в 
апелативния съвет от неговия 
заместник, освен ако заместникът не се 
намира в подобно положение. В такъв 
случай председателят определя 
заместник измежду наличните 
заместници.

5. Апелативният съвет взема решение 
относно действието, което трябва да се 
предприеме в случаите, указани в 
параграф 4, без участието на засегнатия 
член. За целите на вземането на това 
решение засегнатият член се замества в 
апелативния съвет от неговия 
заместник, освен ако заместникът не се 
намира в подобно положение. В такъв 
случай председателят определя 
заместник измежду наличните 
заместници.

Or. en

Обосновка

If the relevant amendments are rejected and the competence of rights of use of numbers is 
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retained by the Authority, the Board of Appeal should be appointed by the Council and 
Parliament to balance the Commission's ultimate responsibility for Telecoms policy.  It is also 
obvious that, in order to file an objection, the party must take a procedural step. This 
provision of the Commission proposal is therefore contradictory and should be deleted.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Обжалване

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Искове пред Първоинстанционния съд 

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1 - буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The Authority should not have power to collect right of use fees. Paragraph (a) may need 
deleting unless other services are created that require charges.
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Изменение 59

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 обхващат 
разходи за персонал, административни, 
инфраструктурни и оперативни разходи, 
включително такива, свързани със 
създаването на независим 
секретариат.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Бюджетът на Органа се изготвя от 
административния съвет. Той става 
окончателен след окончателното 
приемане на общия бюджет на 
Европейските общности. При 
необходимост той съответно се 
приспособява.

5. Бюджетът на Органа се изготвя от 
съвета на регулаторите. Той става 
окончателен след окончателното 
приемане на общия бюджет на 
Европейските общности. При 
необходимост той съответно се 
приспособява.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Административният съвет
незабавно съобщава на бюджетния 
орган за своето намерение да изпълни 
всеки проект, който може да има 
съществени финансови последици за 

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

финансирането на неговия бюджет, по-
специално всеки проект относно 
имущество като наемането или 
закупуването на сгради. Той уведомява 
Комисията за това. Ако някой от двата 
раздела на бюджетния орган 
възнамерява да изрази становище, то в 
срок от две седмици след получаване на 
информацията относно проекта за 
недвижима собственост той трябва да 
уведоми Органа относно своето 
намерение да изрази такова становище. 
При липса на отговор Органът може да 
продължи с планираното действие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След получаване на коментарите на 
Сметната палата относно междинните 
отчети на Органа, в съответствие с член 
129 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета, директорът, като 
действа на собствена отговорност, 
изготвя окончателните отчети на Органа 
и ги предава на административния 
съвет за становище.

4. След получаване на коментарите на 
Сметната палата относно междинните 
отчети на Органа, в съответствие с член 
129 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета, директорът, като 
действа на собствена отговорност, 
изготвя окончателните отчети на Органа 
и ги предава на съвета на 
регулаторите за становище.

Or. en

Обосновка

The Board of Regulators should be given greater power over the budget and reporting 
thereon, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.
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Изменение 64

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Административният съвет
представя становище относно 
окончателните отчети на Органа.

5. Съветът на регулаторите
представя становище относно 
окончателните отчети на Органа.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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



PE402.731v01-00 56/61 PA\711109BG.doc

BG

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Директорът изпраща на Сметната 
палата отговор на коментарите на 
последната не по-късно от 15 октомври. 
Той/тя изпраща също така този отговор 
на административния съвет, 
Европейския парламент и Комисията.

8. Директорът изпраща на Сметната 
палата отговор на коментарите на 
последната не по-късно от 15 октомври. 
Той/тя изпраща също така този отговор 
на съвета на регулаторите, 
Европейския парламент и Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите правила, приложими 
спрямо Органа, се изготвят от 
административния съвет след 
консултация с Комисията. Тези правила 
могат да се различават от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2343/2002 на 
Комисията, ако това се налага поради 
специфичните оперативни нужди за 
функционирането на Органа и само след 
предварителното съгласие на 
Комисията.

Финансовите правила, приложими 
спрямо Органа, се изготвят от 
директора след консултация със 
съвета на регулаторите и с 
Комисията. Тези правила могат да се 
различават от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2343/2002 на Комисията, ако това се 
налага поради специфичните 
оперативни нужди за функционирането 
на Органа и само след предварителното 
съгласие на Комисията.

Or. en

Обосновка

The Director and Board of Regulators should be given greater power over the Authority's 
financial rules, thus allowing a greater degree of independence from the Commission.
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Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При необходимост се гарантира 
поверителността на информацията, 
предоставена съгласно параграфи 1 и 
2. Прилага се член 46.

Or. en

Обосновка

Confidentiality of information must be ensured where necessary.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Security matters are already dealt with effectively by ENISA and the position of Chief 
Network Security Officer should not exist.
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет приема 
практическите мерки за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от 
шест месеца от ефективното начало на 
дейностите на Органа.

2. Съветът на регулаторите приема 
практическите мерки за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от 
шест месеца от ефективното начало на 
дейностите на Органа.

Or. en

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет, в 
съгласие с Комисията, приема 
необходимите мерки за изпълнение, в 
съответствие с разпоредбите, 
предвидени в член 110 от Правилника за 
длъжностните лица на Европейските 
общности.

2. Съветът на регулаторите, в 
съгласие с Комисията, приема 
необходимите мерки за изпълнение, в 
съответствие с разпоредбите, 
предвидени в член 110 от Правилника за 
длъжностните лица на Европейските 
общности.

Or. en

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Административният съвет може 
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.

Or. en

Обосновка

Involvement of the Administrative Board should be removed.
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

This is a fast moving area of technology and it is desirable to scrutinise more than once in 
every mandate.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Преходни разпоредби

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

Or. en

Обосновка

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