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КРАТКА ОБОСНОВКА

Die Schaffung eines funktionierenden Binnenmarkts für die Telekommunikation hat in der 
EU höchste politische Priorität. Mit dem ersten Bericht vom Juni 2006 schlug die 
Kommission Änderungen des Rechtsrahmens vor. Bei dieser umfassenden und gründlichen 
Überprüfung traten mehrere Probleme zu Tage, die noch immer nicht gelöst sind.

Um die Beseitigung dieser Hindernisse zu erleichtern, schlägt die Kommission die 
Einrichtung einer neuen unabhängigen Behörde vor, die eng mit den nationalen 
Regulierungsbehörden (NRB) und der Kommission zusammenarbeiten soll. Sie soll dem 
Europäischen Parlament verantwortlich sein, einen Regulierungsrat aus den Leitern der 
nationalen Regulierungsbehörden aller EU-Mitgliedstaaten umfassen und die Gruppe 
Europäischer Regulierungsstellen (ERG) ersetzen. Sie soll insbesondere folgende 
Kernaufgaben wahrnehmen:

 die Kommission fachkundig beraten, um eine einheitlichere Anwendung der EU-

Regeln zu gewährleisten

 Aufsichtsrolle in den Bereichen Marktdefinition, -analyse und Abhilfemaßnahmen

 Definition länderübergreifender Märkte

 Beratung zur Harmonisierung der Funkfrequenzen und Entscheidungsbefugnisse bei 

der Nummernverwaltung

 EU-Fachzentrum für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste fungieren.

 Netz- und Informationssicherheit gewährleisten (d.h. die Aufgaben der Europäischen 

Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) übernehmen).

Dieser Vorschlag der Kommission stößt im Rat auf eine deutliche Ablehnung. Im Folgenden 
wird ein Alternativmodell einer Vereinigung (Netzwerk) nationaler Regulierungsbehörden 
sein (engl. „Joint Body (Network) of National Regulatory Authorities“) vorgeschlagen. Das 
Netzwerk ist dabei ein Zusammenschluss der nationalen Regulierungsbehörden ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, d. h. diese ist insbesondere nicht Teil der mittelbaren oder 
unmittelbaren Gemeinschaftsverwaltung. Im Unterschied zum Vorschlag der Kommission 
liegt der Schwerpunkt auf der Schaffung eines Verfahrens der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung der dem nationalen Recht unterfallenden nationalen 
Regulierungsbehörden. Durch das Netzwerk nationaler Regulierungsbehörden würde weder 
eine Behörde auf EG-Ebene geschaffen, noch würden Entscheidungsbefugnisse von EG-
Institutionen delegiert. Die Regulierungsbefugnisse des Netzwerks müssen über diese 
Verordnung hinaus in der Rahmenrichtlinie verankert und definiert werden.

Das Netzwerk sollte aus eigener Initiative, oder – wenn dies im Richtlinienrecht ausdrücklich 
vorgesehen ist – Stellungnahmen und gemeinsame Positionen auf dem Aufgabengebiet 
beschließen, das den nationalen Regulierungsbehörden durch die Rahmenrichtlinie 
zugewiesen ist. Gemeinsame Positionen sollten dabei für die nationalen 
Regulierungsbehörden mit der gleichen Verbindlichkeit versehen wie die 
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Kommissionsempfehlung, d. h., diese müssen bei der jeweiligen Entscheidungsfindung 
weitestgehend berücksichtigt werden. Beschlüsse des Netzwerks sollten im 
Mehrheitsverfahren gefasst werden, wobei jeder nationalen Regulierungsbehörde eine Stimme 
zukommen würde. Das Netzwerk soll mit den gleichen Hauptaufgaben betraut werden, wie 
dies im Kommissionsvorschlag erarbeitet wurde. Gegenüber dem Europäischen Parlament 
würde eine jährliche Berichtspflicht des Netzwerks bestehen.

Um die Unabhängigkeit des Netzwerks nationaler Regulierungsbehörden von Finanz- und 
Sachmitteln der Mitgliedstaaten sicherzustellen, muss eine Finanzierung durch die 
Gemeinschaft ermöglicht werden. Das Netzwerk hat keine Rechtspersönlichkeit, so dass jede 
direkte Zuweisung von Mitteln ausscheidet. Für diese muss daher eine „indirekte“ 
Finanzierung vornehmlich durch die Bereitstellung von Sachmitteln in Form entsprechender 
Verwaltungsressourcen durch die Gemeinschaft erfolgen. Ein entsprechender Träger der 
Verwaltung ohne Rechtspersönlichkeit würde in Form eines Sekretariats des Netzwerkes der 
nationalen Regulierungsbehörden (Office of the Network of National Regulatory Authorities)
eingerichtet werden.

Auf Grund der mit dem verfahrensorientierten Regulierungsansatz verbundenen weiten 
Entscheidungsspielräume der nationalen Regulierungsbehörden ist ein Mindestmaß an 
Koordinierung im Marktregulierungsverfahren notwendig. Die Binnenmarktaufgabe, 
Zugangshindernisse abzubauen, macht hier einen praktisch wirksamen "Bottom-up-
Regulierungsansatz" erforderlich, der die tatsächlichen Zugangsprobleme informatorisch 
effektiv erfasst und darauf aufbauend Abhilfemaßnahmen zwischen den nationalen 
Regulierungsbehörden koordiniert. Etwaigen Ursachen von Binnenmarkthindernissen wird 
am effektivsten durch die nationalen Regulierungsbehörden vor Ort begegnet, welche dann 
verpflichtet sind, die Problemlösungen im Rahmen des vorgeschlagenen 
gemeinschaftsrechtlich verankerten Verfahrens des Netzwerks nationaler 
Regulierungsbehörden zu koordinieren.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Европейския 
орган за пазара на електронни 

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Мрежата на 
националните регулаторни органи за 
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съобщения пазара на електронни съобщения 
(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането на това изменение ще 
изисква съответни изменения в целия 
текст).

Or. de

Изменение 2

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 на базата на 
доразвитието на ЕГР, 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. 

Or. de

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Използваният досега за 
гарантирането на еднообразното 
прилагане на правото във вътрешния 
пазар подход на обмяна на 
информация и опит между 
националните регулаторни органи е 
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доказал предимствата си. Съответно 
с предвидената в член 25 на 
настоящия регламент процедура за 
съвместно вземане на решения се 
преследва целта за задълбочаване на 
сътрудничеството на националните 
регулаторни органи. С оглед 
разнообразната проблематика, с 
която се сблъскват националните 
регулаторни органи и често 
различните пазарни условия в 
държавите-членки, само едно 
решение, основаващо се на 
използването на 
децентрализираните, вече 
съществуващи компетенции, може да 
бъде подходящо, съразмерно и 
съобразено с изискванията на 
принципа на субсидиарност.

Or. de

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Същевременно, идентифицирани 
бяха известен брой проблеми, 
включително по-специално въпроси във 
връзка с нейната организационна 
структура, смесването на умения и 
размера на оперативния й персонал и 
логистичните трудности. Ключовите 
функции на ENISA трябва да бъдат 
развити така, че да формират основния 
компонент на Органа, който въз основа 
на по-ясно идентифициране на целите и 
задачите, следва да гарантира, че е 
възможно тези цели и задачи да се 
изпълнят по-ефикасно, фокусирано и 
икономически целесъобразно, в 
съответствие с принципите за по-добро
регулиране, от единен орган с 

(11) Същевременно, идентифицирани 
бяха известен брой проблеми, 
включително по-специално въпроси във 
връзка с нейната организационна 
структура, смесването на умения и 
размера на оперативния й персонал и 
логистичните трудности. Ключовите 
функции на ENISA трябва да бъдат 
развити така, че да формират основния 
компонент на новия орган, който въз 
основа на по-ясно идентифициране на 
целите и задачите, следва да гарантира, 
че е възможно тези цели и задачи да се 
изпълнят по-ефикасно, фокусирано и 
икономически целесъобразно, в 
съответствие с принципите за по-добро 
регулиране, от един единствен орган с 
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компетенции по въпросите, попадащи в 
обхвата на регулаторната рамка на ЕС за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги. 

компетенции по въпросите, попадащи в 
обхвата на регулаторната рамка на ЕС за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги.

Or. de

Изменение 5

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.

Това налага създаването на нов 
общностен орган под формата на  
Европейска мрежа на националните 
регулаторни органи за пазара на 
електронни съобщения (оттук нататък 
“мрежата”). Мрежата ефективно ще 
допринесе за насърчаване на 
изграждането на вътрешния пазар чрез 
помощта, която предоставя на 
Комисията и на националните 
регулаторни органи. Тя ще действа като 
референтна точка и ще установи 
доверие по силата на своята 
независимост, качеството на 
предоставяните от нея съвети и 
разпространяваната от нея информация, 
прозрачността на нейните процедури и 
оперативни методи и нейната
съвестност при изпълнение на 
зададените й задачи.

Or. de
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Изменение 6

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 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

(15) Органът следва да се създаде в 
рамките на съществуващата 
институционална структура на 
Общността и баланс на правомощия. 

Or. de

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Органът следва да подпомага 
Комисията във връзка с всяко 
разширяване на задълженията на 
Общността относно преносимост на 
номерата. Подобно разширяване може 
да засегне по-специално обхвата на 
информацията, която трябва да се 
пренесе, или видовете мрежа (т.е. 
фиксирана или мобилна), между които 
трябва да се извърши пренасяне на 
номера и информация. Промените в 
това задължение следва да отчитат 
цените за потребители и разходите за 
прехвърляне за предприятията, както и 

(19) Органът следва да подпомага 
Комисията и държавите-членки във 
връзка с всяко разширяване на 
задълженията на Общността относно 
преносимост на номерата. Подобно 
разширяване може да засегне по-
специално обхвата на информацията, 
която трябва да се пренесе, или 
видовете мрежа (т.е. фиксирана или 
мобилна), между които трябва да се 
извърши пренасяне на номера и 
информация. Промените в това 
задължение следва да отчитат цените за 
потребители и разходите за прехвърляне 
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опита на държавите-членки. за предприятията, както и опита на 
държавите-членки.

Or. de

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Органът също така следва да 
може да възлага проучвания, 
необходими за изпълнението на 
неговите задачи, като същевременно 
гарантира, че установените от него 
връзки с Комисията и държавите-
членки предотвратяват дублирането 
на усилия.

заличава се

Or. de

Изменение 9

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.

заличава се
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Органът следва да разполага с 
необходимите правомощия, за да 
изпълнява регулаторните функции по 
ефикасен и преди всичко независим
начин. Като отразява ситуацията на 
национално равнище, съветът на 
регулаторите следователно следва да 
действа независимо от всеки пазарен 
интерес и не следва да иска или 
получава инструкции от никое 
правителство или друг държавен или 
частен орган.

(33) Органът следва да разполага с 
необходимите правомощия, за да 
изпълнява регулаторните функции по 
ефикасен начин. 

Or. de

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Гладкото функциониране на Органа 
изисква неговия директор да се назначи 
въз основа на заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и компетентност и опит 
от значение за електронните 
съобщителни мрежи, услуги и пазари и 
той/тя да изпълнява неговите/нейните 
задължения при пълна независимост и
гъвкавост що се отнася до 
организацията на вътрешното 
функциониране на Органа. Директорът 
следва да гарантира ефикасното 
изпълнение на задачите на Органа по 

(34) Гладкото функциониране на Органа 
изисква неговия директор да се назначи 
въз основа на заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и компетентност и опит 
от значение за електронните 
съобщителни мрежи, услуги и пазари и 
той/тя да изпълнява неговите/нейните 
задължения с гъвкавост що се отнася до 
организацията на вътрешното 
функциониране на Органа. Директорът 
следва да гарантира ефикасното 
изпълнение на задачите на Органа. 
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независим начин.

Or. de

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо е да се гарантира, че 
страните, засегнати от решения на 
Органа, разполагат с необходимите 
корективни мерки. Следва да се 
създаде подходящ механизъм за 
обжалване, така че решенията на 
Органа да подлежат на обжалване 
пред специален апелативен съвет, 
чиито решения от своя страна да 
подлежат на обжалване пред Съда на 
Европейските общности.

заличава се

Or. de

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 14

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 Комисията в 
европейска система за регулиране на 
електронните съобщения.

Or. de

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) предоставя съвети на пазарните 
участници относно регулаторните 
въпроси;

Or. de

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обменя, разпространява и събира 
информация и предприема изследвания
в областите от значение за неговите 
дейности; 

г) обменя, разпространява и събира 
информация в областите от значение за 
неговите дейности;

Or. de
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Изменение 17

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.

заличава се

Or. de

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди да предостави своето 
становище в съответствие с 
параграфи 1 или 3, Органът се 

заличава се
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консултира с националните 
регулаторни органи и националните 
органи по конкуренцията и провежда 
обществена консултация в 
съответствие с член 42 от 
настоящия регламент. 

Or. de

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът работи с националните 
регулаторни органи по въпроси във 
връзка с измами или злоупотребата с 
номерационните ресурси в границите на 
Общността, по-специално за 
презгранична услуги. Той може да 
изрази становище спрямо действие, 
което би могло да се предприеме на 
общностно или национално равнище за 
разглеждане на измами и злоупотреби и 
други потребителски проблеми във 
връзка с номерирането.

3. Органът работи по въпроси във 
връзка с измами или злоупотребата с 
номерационните ресурси в границите на 
Общността, по-специално за 
презгранична услуги. Той може да 
изрази становище спрямо действие, 
което би могло да се предприеме на 
общностно или национално равнище за 
разглеждане на измами и злоупотреби и 
други потребителски проблеми във 
връзка с номерирането.

Or. de

Изменение 21

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 

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

Or. de

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органи на Органа Организация на Органа

Органът обхваща: Мрежата на националните 
регулаторни органи назначава свой 
директор, организира свой 
секретариат, съставя свой бюджет и 
определя свое седалище.

а) административен съвет
б) съвет на регулаторите
в) директор
г) главен служител по мрежова 
сигурност
д) постоянна група на 
заинтересованите страни
е) апелативен съвет.

Or. de

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 25 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административен съвет Процедура за съвместно вземане на 
решения на националните 
регулаторни органи

Or. de
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Мрежата на националните 
регулаторни органи спомага за обмена 
на информация и за еднообразното 
вземане на решения от страна на 
националните регулаторни органи.  
Мрежата формира организационната 
рамка за съвместното вземане на 
решения от страна на националните 
регулаторни органи, тя приема общи 
позиции и становища и съветва 
Комисията и националните 
регулаторни органи по всички 
въпроси, които са сред задълженията 
на националните регулаторни органи. 

Or. de

Изменение 25

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 

2. Общите позиции са решения на 
мрежата на националните 
регулаторни органи, които 
установяват насоки за регулаторни 
мерки на националните регулаторни 
органи. Становищата представляват 
мнения на мрежата на националните 
регулаторни органи, които са 
изказани в рамките на определени 
процедури.
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заместник-председателя изтича в 
момента, когато те престанат да 
бъдат членове на административния 
съвет. 

Or. de

Изменение 26

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 подпомагат от консултанти 
или от експерти. Секретарските 
услуги за административния съвет се 
предоставят от Органа. 

3. Мрежата на националните 
регулаторни органи може, в 
сътрудничество с Комисията, да 
приема общи позиции и становища по 
всички въпроси, които са сред 
задълженията на националните 
регулаторни органи съгласно 
нормативната уредба, когато 
нормативната уредба предвижда 
това или по собствена инициатива. 
По-специално мрежата на 
националните регулаторни органи 
насърчава хармонизираното 
прилагане на законодателството на 
Общността в своята сфера на 
компетентност чрез общи позиции, 
които са в съответствие с 
изискванията на законодателството 
на Общността и в частност с 
нормативната уредба. В тази връзка 
мрежата на националните 
регулаторни органи взема предвид 
националните особености. Ако даден 
национален регулаторен орган се 
отклони в конкретен случай от 
общите позиции, той трябва да 
обоснове пред мрежата на 
националните регулаторни органи 
това отклонение.  

Or. de
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Изменение 27

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. Когато мрежата на националните 
регулаторни органи  взема решения по 
смисъла на член 25, параграф 3, всеки 
национален регулаторен орган има 
право на един глас.

Or. de

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Когато нормативната уредба 
предвижда съвместно вземане на 
решения от националните 
регулаторни органи, се прилагат 
разпоредбите на параграфи 6 и 7 от 
настоящия член. В случай че е 
предвидено даване на становища от 
мрежата на националните 
регулаторни органи без позоваване на 
параграфи 6 или 7, се прилага 
процедурата по параграф 6.

Or. de
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато нормативната уредба 
предвижда съвместно вземане на 
решения от националните 
регулаторни органи с позоваване на 
настоящия параграф, решението се 
взема от мрежата на националните 
регулаторни органи с обикновено 
мнозинство от гласовете.

Or. de

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Когато нормативната уредба 
предвижда съвместно вземане на 
решения от националните 
регулаторни органи с позоваване на 
настоащия параграф, решението се 
взема от мрежата на националните 
регулаторни органи с единодушие.

Or. de

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Решенията на мрежата на 
националните регулаторни органи, 
придружени с мотиви, се публикуват 
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при спазване на разпоредбите за 
поверителност на търговската 
тайна, действащи за националните 
регулаторни органи.

Or. de

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5г. В рамките на процедурата по 
параграф 6 националните 
регулаторни органи приемат 
правилник за работа, в който се 
уреждат подробно начините за 
вземане на решения и за 
сътрудничество в мрежата на 
националните регулаторни органи. 
Решенията по смисъла на параграф 5 
са действителни само ако са взети в 
съответствие с този правилник. В 
правилника за работа следва да бъдат 
предвидени и правила за 
сътрудничеството с Комисията.

Or. de

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26
Задачи на административния съвет

заличава се

1. Административният съвет, след 
консултиране със съвета на 
регулаторите, назначава директор в 
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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 
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 
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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 
регулаторните дейности на Органа 
през разглежданата година.
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. de

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27
Съвет на регулаторите

заличава се

1. Съветът на регулаторите се 
състои от един член за всяка 
държава-членка, който е ръководител 
на независимия национален 
регулаторен орган с отговорност за 
текущото прилагане на 
регулаторната рамка в държавата-
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членка, директора и един 
представител на Комисията без 
право на глас. Националните 
регулаторни органи номинират по 
един заместник за всяка държава-
членка.
2. Директорът е председател на 
съвета на регулаторите.
3. Съветът на регулаторите избира 
заместник-председател измежду 
своите членове. Заместник-
председателят замества 
председателя, ако последният не е в 
състояние да изпълнява своите 
задължения. Мандатът на 
заместник-председателя е две и 
половина години и може да се 
поднови. Във всеки случай обаче, 
мандатът на заместник-
председателя изтича в момента, 
когато той или тя престане да бъде 
член на съвета на регулаторите
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.
5. Съветът на регулаторите приема 
своя процедурен правилник.
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.
7. Секретарските услуги за съвета на 
регулаторите се предоставят от 
Органа.

Or. de
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28
Задачи на съвета на регулаторите

заличава се

1. Съветът на регулаторите 
предоставя становище на директора 
преди приемането на становищата, 
препоръките и решенията, посочени в 
членове от 4 до 23 в неговата сфера на 
компетенции. В допълнение, съветът 
на регулаторите предоставя указания 
на директора при изпълнение на 
задачите на директора.
2. Съветът на регулаторите 
предоставя становище относно 
кандидата за назначаване като 
директор в съответствие с член 26, 
параграф 1 и член 29, параграф 2. 
Съветът взема това решение въз 
основа на мнозинство от три 
четвърти от неговите членове. 
Директорът не взема участие при 
изготвянето на или при гласуването 
на такива мнения.
3. Съветът на регулаторите съгласно 
член 26, параграф 5 и член 30, 
параграф 4 и в съответствие с 
проектобюджета, създаден по член 
37, одобрява работната програма на 
Органа за следващата година относно 
неговите дейности.
4. Съветът на регулаторите одобрява 
независимия раздел по регулаторните 
дейности на годишния доклад, както 
се предвижда в член 26, параграф 11 и 
член 30, параграф 9.

Or. de
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29
Директор

заличава се

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.
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.
3. Мандатът на директора е пет 
години. В хода на деветмесечния 
период, предшестващ края на този 
период, Комисията извършва оценка. 
При оценката Комисията оценява по-
специално :
а) изпълнението на директора;
б) задълженията и нуждите на 
Органа за предстоящите години.
4. След консултиране със съвета на 
регулаторите, административният 
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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. 
Административният съвет 
уведомява Европейският парламент 
относно своето намерение да удължи 
мандата на директора. В едномесечен 
срок преди удължаването на 
неговия/нейния мандат директорът 
може да бъде поканен да направи 
изявление пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и 
да отговори на поставени от нейните 
членове въпроси. Ако мандатът не 
бъде удължен, директорът остава на 
поста до назначаването на негов/неин 
наследник.
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.
6. Европейският парламент и 
Съветът могат да призоват 
директора да представи доклад 
относно изпълнението на неговите 
задължения.

Or. de

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
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Задачи на директора
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.
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.
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 
приходите и разходите на Органа 
съгласно член 37 и изпълнява 
бюджета на Органа съгласно член 38.
8. Ежегодно директорът изготвя 
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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.

Or. de

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31
Главен служител за мрежовата 

сигурност

заличава се

1. Главният служител за мрежовата 
сигурност отговаря за съгласуване на 
задачите на Органа по отношение на 
мрежовата и информационна 
сигурност. Главният служител за 
мрежовата сигурност работи под 
отговорността на и се отчита пред 
директора. Той/тя изготвя проекта 
за годишна работна програма за тези 
дейности.
2. Главният служител за мрежовата 
сигурност се назначава за срок от пет 
години от административния съвет, 
въз основа на заслуги, умения и опит, 
подходящи за справяне с въпросите 
във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност, от списък 
от поне двама кандидати, 
предложени от Комисията.
3. Главният служител за мрежовата 
сигурност може да бъде отстранен 
от служба само след решение на 
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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. de

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32
Постоянна група на заинтересовани 

лица

заличава се

1. Главният служител за мрежовата 
сигурност създава група на 
постоянните заинтересовани страни, 
съставена от експерти, 
представляващи съответните 
заинтересовани страни, по-специално 
от сектора на информационните и 
съобщителни технологии, 
потребителски групи и академични 
експерти по мрежова и 
информационна сигурност. В 
консултация с директора той 
определя процедурите относно, по-
конкретно, броя, състава, 
назначаването на членовете и 
дейността на групата.
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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.
3. Представители на Комисията ще 
имат право да присъстват на 
заседанията и да участват в 
работата на групата 
4. Групата може да съветва главния 
служител за мрежовата сигурност 
при изпълнението на 
неговите/нейните задължения в 
съответствие с настоящия 
регламент, при изготвяне на 
предложение за съответните части 
на работната програма на Органа, 
както и за гарантиране на 
комуникации със заинтересованите 
страни по всички въпроси във връзка с 
работната програма

Or. de

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33
Апелативен съвет

заличава се

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



PE404.779v01-00 32/40 PA\718683BG.doc

BG

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. de

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34
Обжалване

заличава се

1. Апелативният съвет отговаря за 
решаване на жалби срещу решения 
или мерки, взети от органа в области, 
обхванати от член 8, параграф 1.
2. Решенията на апелативния съвет 
се приемат въз основа на 
квалифицирано мнозинство от не по-
малко от шест негови членове. 
Апелативният съвет се свиква при 
необходимост.
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3. Жалба, внесена съгласно параграф 1, 
няма отлагащо действие. При все 
това, ако апелативният съвет счете, 
че това се налага от 
обстоятелствата, може да отложи 
изпълнението на оспореното решение.
4. Жалбата, заедно с изложението на 
мотивите за нея, се внасят в Органа в 
писмена форма в срок от два месеца 
от съобщаването на решението или 
мярката на засегнатото 
предприятие, или при липсата на 
такъв, в деня, в който органът е 
оповестил своята мярка или решение. 
Апелативният съвет произнася 
решение по жалбата в двумесечен 
срок след внасяне на жалбата.
5. Ако жалбата е допустима, 
апелативният съвет разглежда дали 
тя е надлежно обоснована. Той 
отправя покана до страните винаги, 
когато е необходимо за апелативното 
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. de
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Изменение 42

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35
Искове пред Първоинстанционния съд 

и Съда на Европейските общности

заличава се

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

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. de

Изменение 44

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 мрежата 
на националните регулаторни органи
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.

Or. de

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40
Мерки за борба с измамите

заличава се

1. За целите на борбата с измамите, 
корупцията и други незаконни 
действия без никакви ограничения се 
прилагат разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 1073/1999 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 май 
1999 г. относно разследванията, 
провеждани от Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF)34.
2. Органът се присъединява към 
междуинституционалното 
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споразумение от 25 май 1999 г. между 
Европейския парламент, Съвета на 
Европейския съюз и Комисията на 
Европейските общности относно 
вътрешните разследвания от страна 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF)35 и незабавно 
приема подходящи разпоредби за 
целия персонал на Органа.
3. Решенията за финансиране и 
споразуменията, както и 
инструментите за изпълнение, 
произтичащи от тях, изрично 
предвиждат, че Сметната палата и 
OLAF при нужда могат да извършват 
проверки на място сред 
бенефициерите на средствата, 
изразходени от Органа, както и на 
персонала, отговорен за 
разпределянето на тези парични 
средства.

Or. de

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът на регулаторите, като 
действа по предложение на 
директора, може да разреши на 
заинтересованите страни да 
наблюдават протичането по някои 
от дейностите на Органа.

заличава се

Or. de
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Изменение 47

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.

заличава се

Or. de

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48
Правен статут

заличава се

1. Органът е орган на Общността с 
юридическа правосубектност.
2. Във всяка от държавите-членки 
Органът се ползва от най-широката 
правосубектност, предоставяна на 
юридическите лица.в съответствие с 
националното законодателство. Той 
може по-специално да придобива и да 
се разпорежда с движимо и 
недвижимо имущество и да бъде 
страна по юридически производства.
3. Органът се представлява от своя 
директор.
4. Седалището на Органа се намира в 
[…]. Докато се подготвят неговите 
помещения, той ще се помещава в 
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помещенията на Комисията.

Or. de

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49
Персонал

заличава се

1. Правилникът за длъжностните 
лица на Европейските общности, 
Условията за работа на другите 
служители на Европейските 
общности и правилата, приети 
съвместно от институциите на 
Европейската общност за целите на 
прилагането на този правилник за 
длъжностните лица и условия за 
работа, се прилагат спрямо персонала 
на Органа, включително директора и 
главния служител за мрежовата 
сигурност.
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.
3. По отношение на своя персонал 
Органът упражнява правомощията, 
предоставени на назначаващия орган 
от Правилника за длъжностните 
лица на Европейските общности и на 
органа, оправомощен да сключва 
трудови договори съгласно Условията 
за работа на другите служители на 
Европейските общности.
4. Административният съвет може 
да приема разпоредби, позволяващи 
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наемането на национални експерти 
от държавите-членки по силата на 
преотстъпване на Органа.

Or. de

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50
Привилегии и имунитети

заличава се

Протоколът за привилегиите и 
имунитетите на Европейските 
общности се прилага спрямо Органа и 
неговия персонал. 

Or. de

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51
Отговорност на Органа

заличава се

1. В случай на извъндоговорна 
отговорност, Органът, в 
съответствие с общите принципи за 
правните системи на държавите-
членки, обезщетява всяка вреда, 
причинена от него или от неговия 
персонал при изпълнението на 
техните задължения. Съдът на 
Европейските общности има 
юрисдикция по всеки спор във връзка с 
обезщетяването на подобна вреда.



PE404.779v01-00 40/40 PA\718683BG.doc

BG

2. Личната финансова и 
дисциплинарна отговорност на 
персонала на Органа към органа се 
урежда от съответните разпоредби, 
приложими спрямо персонала на 
Органа.

Or. de

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 54 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54а
Мрежата на националните 
регулаторни органи представя на 
Европейския парламент ежегоден 
доклад за своята дейност.

Or. de
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