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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Европейския орган за пазара на електронни съобщения 
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))
(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0699),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0428/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите, комисията по култура и образование, комисията по 
правни въпроси, както и на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Регламент (ЕО) № 460/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 10 март 2004 г. относно създаване 
на Европейската агенция за мрежова 
и информационна сигурност  (от тук 
нататък Регламент за ENISA) 
създава Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 

заличава се
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(ENISA) през 2004 г. за срок от пет 
години, с цел гарантиране на високо и 
ефективно равнище на мрежова и 
информационна сигурност в рамките 
на Общността, за развитие на 
култура на мрежова и 
информационна сигурност в интерес 
на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
обществения сектор на Европейския 
съюз, като така допринася за 
гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета 
от 1 юни 2007 г. „Относно оценката 
на Европейската агенция за мрежова 
и информационна сигурност (ENISA)“ 
представи оценка на външен 
експертен доклад, оценяващ 
дейността на агенцията от нейното 
създаване и препоръките на 
управителния съвет на ENISA 
относно Регламента за ENISA и 
започна обществени консултации. 
Основните заключения на този 
експертен доклад потвърдиха 
обосноваността на политиката, 
стояща зад създаването на ENISA и 
нейните първоначални цели, и по-
специално нейния принос за 
постигане на същински вътрешен 
пазар в електронните съобщения.

заличава се

Or. en
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Изменение 3

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

заличава се

Or. en

Изменение 4

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 

(12) Това налага създаването на нов 
орган, Орган на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (оттук нататък 
“BERT”). BERT ефективно ще 
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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.

допринесе за насърчаване на 
изграждането на вътрешния пазар чрез 
помощта, която предоставя на 
Комисията и на националните 
регулаторни органи (оттук нататък 
“НРО”). 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 изменение се прилага в целия 
текст; неговото приемане ще наложи 
съответни промени в текста.)

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент и 
Органът, който той създава, следва 
да са неизменна част от 
общностната регулаторна рамка за 
електронните съобщения. В тази 
връзка на Органа по-специално се 
предоставя изпълнението на важна роля 
в механизмите, предвидени за 
консолидиране на вътрешния пазар на 
електронните съобщения и за 
извършване на пазарни анализи при 
определени обстоятелства.

(17) На BERT се предоставя 
изпълнението на важна роля в 
механизмите, предвидени за 
консолидиране на вътрешния пазар на 
електронните съобщения и за 
извършване на пазарни анализи при 
определени обстоятелства.

Or. en
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Изменение 6

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 опита на 
държавите-членки. 

заличава се

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Годишният преглед на BERT 
следва да идентифицира най-добрите 
практики и оставащите проблеми и да 
допринесе за повишаване на равнището 
на ползите за гражданите, пътуващи в 
Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) С оглед постигането на целите на 
Решение 676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. 
относно регулаторната рамка за 
политиката на Европейската общност в 
областта на радиочестотния спектър в 
(Решение за радиочестотния спектър), 
Комисията може да търси, по 
целесъобразност, независими 
експертни съвети от BERT относно 
използването на радиочестотите в 
Общността.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При все че технологичните и 
пазарни процеси увеличиха потенциала 
за разгръщане на електронните 
съобщителни услуги отвъд 
географските предели на отделните 
държави-членки, съществува опасност 
наличието на различни правни и 
регулаторни условия за разгръщането на 
тези услуги в съответствие с 
националните закони все по-силно да 
възпира предоставянето на такива 
презгранични услуги. Органът 
следователно следва да играе ключова 
роля при създаването на 
хармонизирани условия за 
разрешаване на тези услуги, 
независимо дали по отношение на 
общи разрешения, правата за 
използване на радиочестотите или 
правата за използване на номера и при 
съветване на Комисията относно 
подробностите по мерките, които 
следва да се предприемат в 
съответствие с Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива) за 
постигане на такива хармонизирани 
условия.

(22) При все че секторът на 
електронните съобщения е от 
ключово значение за постигането на 
по-напреднала европейска икономика, 
основана на знанието, и
технологичните и пазарни процеси 
увеличиха потенциала за разгръщане на 
електронните съобщителни услуги 
отвъд географските предели на 
отделните държави-членки, съществува 
опасност наличието на различни правни 
и регулаторни условия за разгръщането 
на тези услуги в съответствие с 
националните закони все по-силно да 
възпира предоставянето на такива 
презгранични услуги.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Органът по-специално следва да 
оцени нуждата от единна процедура 

заличава се
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за подбор на равнището на 
Общността за правата за използване 
при хармонизирани условия, да 
съветва Комисията относно 
условията и критериите, които 
трябва да се приложат при такава 
процедура за подбор, и да получава и 
оценява молбите от предприятия за 
такива права за използване. Органът 
също така трябва да има като задача 
да съветва Комисията относно 
оттеглянето, при целесъобразност, 
на такива права за използване.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Органът следва да действа като 
център на експертно мнение на 
европейско равнище относно 
въпросите, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, като 
предоставя насоки и съвети на 
Европейския парламент, Комисията 
или компетентните органи, посочени 
от държавите-членки. Сигурността 
и гъвкавостта на съобщителните 
мрежи и информационни системи 
остава приоритетна област на 
обществото и ключов елемент в 
регулаторната рамка на ЕС за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги. Съществува опасност от 
нарушаване на гладкото 
функциониране на вътрешния пазар 
от разнородното прилагане на 
разпоредбите във връзка със 
сигурността, предвидени в Рамковата 
директива и в специфичните 
директиви. Становището на органа, 

заличава се
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предоставящ технически съвет по 
искане на Комисията и държавите-
членки, следва да улесни 
последователното прилагане на тези 
директиви на национално равнище. 

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Възможно е налагане на 
административни такси на 
доставчиците на електронни 
съобщения за управлението на 
системата за разрешения и за 
предоставяне на правата за 
използване. В допълнение към 
административните такси могат да 
се налагат потребителски такси за 
използване на честоти и номера. В 
интерес на намаляване на 
административната тежест върху 
предприятията, в случая на обща 
процедура за подбор, Органът следва 
да събира и преразпределя на 
държавите-членки 
административните такси и 
потребителските такси.

заличава се

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Органът следва да допринася за (27) Съществува тясна връзка между 
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развитието на най-добра регулаторна 
практика и съответствие при 
прилагането на регулиране в сектора на 
електронните съобщения чрез 
насърчаване на обмена на информация 
между националните органи, и като 
предоставя на обществеността 
подходяща информация по лесно 
достъпен начин. Органът следва да 
разполага с възможността да разглежда 
икономически и технически въпроси и 
да има достъп до най-актуалната 
налична информация, за да може да 
отговори на икономическите и 
техническите предизвикателства, 
поставени от развиващото се 
информационно общество, например в 
области като мрежовата и 
информационна сигурност и 
радиочестотни идентификационни 
устройства.

инвестициите и иновациите в 
сектора на електронните съобщения,
BERT следва да допринася за 
развитието на най-добра регулаторна 
практика и съответствие при 
прилагането на регулиране в сектора на 
електронните съобщения чрез 
насърчаване на обмена на информация 
между националните органи, и като 
предоставя на обществеността 
подходяща информация по лесно 
достъпен начин. BERT следва да 
разполага с възможността да разглежда 
икономически и технически въпроси и 
да има достъп до най-актуалната 
налична информация, за да може да 
отговори на икономическите и 
техническите предизвикателства, 
поставени от развиващото се 
информационно общество.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да може да изпълнява своите 
задачи, както е указано в настоящия 
регламент, и по-добре да разбира 
предизвикателствата в сферата на 
електронните съобщения, 
включително наличните и възможни 
рискове в сферата на мрежовата и 
информационна сигурност, 
необходимо е Органът да може да 
анализира текущи и възникващи 
развития. За тази цел Органът може 
да събира подходяща информация, по-
специално относно нарушения на 
сигурността и целостта, които 
имат важно въздействие върху 

заличава се



PR\717944BG.doc 15/86 PE404.717v01-00

BG

действието на мрежата или 
услугите, предоставени от 
национални регулаторни органи в 
съответствие с член 13a, параграф 3 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), както и посредством 
въпросници.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) За да се подобри прозрачността на 
цените на дребно за извършването и 
получаването на регулирани 
роумингови обаждания в рамките на 
Общността и за да се помогне на 
потребителите на роуминг при 
вземането на решения относно 
използването на мобилните им 
телефони, докато са в чужбина, BERT
следва да гарантира представяне на 
актуална информация относно 
прилагането на Регламент (ЕО) № 
717/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 юни 2007 г. относно 
роуминга в обществени мобилни 
телефонни мрежи в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
2002/21/ЕО и ежегодно да публикува 
резултатите от това наблюдение на 
годишна основа.
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и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно 
роуминга в обществени мобилни 
телефонни мрежи в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
2002/21/ЕО и ежегодно да публикува 
резултатите от това наблюдение на 
годишна основа.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

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 

(33) BERT следва да разполага с 
необходимите правомощия, за да 
изпълнява своите функции по ефикасен 
и преди всичко независим начин. Като 
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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.

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.

Or. en

Изменение 18

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 независим начин.

(34) Гладкото функциониране на BERT
изисква неговия управляващ 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 BERT . 
Управляващият директор следва да 
гарантира ефикасното изпълнение на 
задачите на BERT по независим начин.

Настоящото изменение се прилага за 
целия текст по отношение на 
заменянето на „директор“ с 
„управляващ директор“. Неговото 
приемане ще наложи съответни 
промени в текста.)

Or. en
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Изменение 19

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. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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държавния сектор, посочени от 
държавите-членки, частния сектор и 
потребителски органи.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Процедурите на Органа
следователно следва да гарантират, че 
той разполага с достъп до експертно 
мнение на специалисти и опит в сектора 
на електронните съобщения, особено в 
области от техническа сложност и бързо 
изменение, като мрежовата и 
информационна сигурност.

(38) Процедурите на BERT 
следователно следва да гарантират, че 
той разполага с достъп до експертно 
мнение на специалисти и опит в сектора 
на електронните съобщения, особено в 
области от техническа сложност и бързо 
изменение.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се гарантира, че 
необходимата степен на експертно 
мнение и опит са взети предвид при 
изпълнението на задачите на Органа 
във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност, следва да 
се назначи главен служител за 
мрежовата сигурност. Следва да се 
създаде постоянна група на 
заинтересованите страни с цел 
предоставяне на съвети на главния 
служител за мрежовата сигурност, 
насърчаване на споделянето на опит 

заличава се
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и най-добри практики по тези 
въпроси и поддържане на редовен 
диалог с частния сектор, 
организациите на потребителите и 
други заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) За да се гарантира пълна 
самостоятелност и независимост на 
BERT, той следва да получи 
самостоятелен бюджет. Една трета от 
неговото финансиране ще бъде 
осигурена от общия бюджет на 
Европейския съюз, а две трети от 
приходите ще бъдат осигурени от 
НРО. Държавите-членки са длъжни 
да гарантират, че НРО разполагат с 
достатъчно и безусловно 
финансиране за тази цел.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В рамките на своя обхват, при 
постигане на своите цели и в 
изпълнение на своите задачи, Органът 
съблюдава по-специално разпоредбите, 
приложими спрямо институциите на 
Общността относно обработката на 
чувствителни документи. В 
приложимите случаи е подходящо да се 
гарантира съгласуван и сигурен 
информационен обмен в рамките на 
настоящия регламент.

(43) В рамките на своя обхват, при 
постигане на своите цели и в 
изпълнение на своите задачи, НРО 
следва да гарантират, че BERT 
съблюдава по-специално разпоредбите, 
приложими спрямо институциите на 
Общността относно обработката на 
чувствителни документи. В 
приложимите случаи е подходящо да се 
гарантира съгласуван и сигурен 
информационен обмен в рамките на 
настоящия регламент. 

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Органът следва да прилага 
съответното общностно 
законодателство относно публичния 
достъп до документи, както се посочва в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията и 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на лични 
данни, както се посочва в Регламент 
(ЕО) № 45/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2000 г. относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

(44) НРО следва да гарантират, че
BERT прилага съответното общностно 
законодателство относно публичния 
достъп до документи, както се посочва в 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията и 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на лични 
данни, както се посочва в Регламент 
(ЕО) № 45/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2000 г. относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Следва да е възможно участието 
на трети държави в дейността на 
Органа съгласно съответните 
споразумения, които трябва да се 
сключат от Общността.

заличава се

Or. en
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Изменение 28

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. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящия 
регламент, следва да се приемат в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) По-специално следва на 
Комисията да бъдат възложени 
правомощия за приспособяване на 
информацията, указана в 
приложението към настоящия 

заличава се
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регламент, спрямо техническите или 
пазарни процеси. Тъй като тези мерки 
са с общо значение и са предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент, те следва 
да се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Тъй като целите на 
предложеното действие, а именно по-
добро функциониране на вътрешния 
пазар на електронните съобщителни 
мрежи и услуги и развитието на 
презгранични общностни електронни 
съобщения, не могат да бъдат в 
достатъчна степен постигнати от 
държавите-членки с оглед на обхвата 
на настоящия регламент по 
отношение на цяла Европа и 
следователно, могат по-добре да 
бъдат постигнати на общностно 
равнище, Общността може да приеме 
мерки в съответствие с принципа за 
субсидиарност, както се посочва в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа за пропорционалност, 
както се посочва в същия член, 
настоящият регламент не преминава 
отвъд това, което е необходимо за 
постигането на тези цели, 

заличава се

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Създава се Органът на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (BERT) 
("Органът") с отговорностите, 
предвидени в настоящия регламент. 
Комисията се консултира с BERT при 
изпълнението на функциите си 
съгласно Рамковата директива и 
специфичните директиви, както е 
посочено в настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът действа в обхвата на 
Рамковата директива и специфичните 
директиви и изготвя експертно 
становище, достъпно за националните 
регулаторни органи. Той допринася за 
по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 
включително по-специално развитието 
на презгранични общностни електронни 
съобщения и високо и ефективно 
равнище на мрежова и 
информационна сигурност, 
посредством задачите, посочени в глави 
II и III.

2. BERT действа в обхвата на Рамковата 
директива и специфичните директиви и 
изготвя експертно становище, достъпно 
за националните регулаторни органи. 
Той допринася за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар на
електронните съобщителни мрежи и 
услуги, включително по-специално 
развитието на презгранични общностни 
електронни съобщения, посредством 
задачите, посочени в глави II и III.

Or. en
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Целите и задачите на Органа не 
засягат компетенциите на 
държавите-членки относно 
мрежовата и информационна 
сигурност, които попадат извън 
обхвата на Договора за ЕО, по-
специално тези от обхвата на дялове 
V и VI от Договора за Европейския 
съюз. Във всеки случай целите и 
задачите на Органа не засягат 
дейностите, свързани с 
обществената сигурност, отбраната, 
дейностите на държавата в
областта на наказателното право и 
държавната сигурност, включително 
икономическото благосъстояние на 
държавата когато въпросите се 
отнасят до държавната сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставя съвети и помощ на 
Комисията или всеки компетентен 
орган, посочен от държава-членка по 
отношение на всякакви въпроси на 
мрежовата и информационна 
сигурност, попадащи в обхвата на 
дейности на Органа;

заличава се

Or. en
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Изменение 36

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

Изменение 37

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;

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

Or. en

Изменение 38

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
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията, Органът
изказва становища по всички въпроси, 
свързани с електронните съобщения. 

1. По искане на Комисията, BERT
изказва становища по всички въпроси, 
свързани с електронните съобщения, 
както е посочено в настоящия 
регламент. ВERT може също да 
предостави становище по тези 
въпроси на Комисията или НРО по 
собствена инициатива.

Or. en

Изменение 41

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 

2. За да насърчи хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на Рамковата 
директива и специфичните директиви,
Комисията изисква съдействието на
BERT при изготвянето на препоръки 
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на препоръки или решения, които 
трябва да се приемат от Комисията в 
съответствие с член 19 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

или решения, които трябва да се 
приемат от Комисията в съответствие с 
член 19 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). 
Европейският парламент също може 
да поиска подобно съдействие от 
BERT, като може да изисква това 
основателно във връзка с всяко 
разследване или законодателство в 
обхвата на функциите на BERT.

Or. en

Изменение 42

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

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) анализи на специфичните 
национални пазари в съответствие с 
член 16 от Директива 2002/21/ЕО 

заличава се
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(Рамкова директива); 

Or. en

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

о) въпроси от сферата на 
отговорностите на BERT, доколкото 
тези въпроси засягат или са 
засегнати от управлението на 
радиочестотния спектър;

Or. en

Изменение 45

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 
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
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В допълнение, Органът извършва
специфичните задачи, посочени в 
членове от 5 до 23.

4. В допълнение, Комисията може да 
изиска от BERT да извърши 
специфичните задачи, посочени в 
членове от 5 до 23.

Or. en

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията и НРО се съобразяват 
възможно в най-голяма степен с 
представените от BERT становища. 
Те оповестяват начина, по който 
неговите становища са били взети 
предвид.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Консултация на BERT относно 
определението и анализа на 
националните пазари 
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Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът предоставя становище на 
Комисията относно съответната 
проектомярка в рамките на 4 седмици от 
момента, в който е уведомен за нея. 
Становището включва подробен и 
обективен анализ дали проектомярката 
представлява пречка пред единния пазар 
и на нейното съответствие с правото на 
Общността, по-специално с целите, 
посочени в член 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). В 
приложимите случаи Органът посочва 
какви промени трябва да се направят в 
проектомярката, така че да се гарантира, 
че тези цели са изпълнени възможно 
най-ефективно. 

2. BERT предоставя становище на 
Комисията относно съответната 
проектомярка в рамките на 4 седмици от 
момента, в който е уведомен за нея. 
Становището включва подробен и 
обективен анализ дали проектомярката 
представлява пречка пред единния пазар 
и на нейното съответствие с правото на 
Общността, по-специално с целите, 
посочени в член 8 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). В 
приложимите случаи Комисията 
изисква от BERT да посочва какви 
промени трябва да се направят в 
проектомярката, така че да се гарантира, 
че тези цели са изпълнени възможно 
най-ефективно.

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Прегледи на националните пазари от 

страна на Органа
1. Ако Органът получи искане от 
Комисията съгласно член 16, 
параграф 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива) да анализира 
специфичния релевантен пазар в 



PR\717944BG.doc 33/86 PE404.717v01-00

BG

рамките на една държава-членка, той 
изказва становище и предоставя на 
Комисията необходимата 
информация, включително 
резултатите от обществените 
консултации и анализа на пазара. Ако 
Органът установи, че конкуренцията 
на този пазар не е ефективна, 
неговото становище, след 
обществена консултация, включва 
проектомярка, указваща 
предприятието (предприятията), 
които според него трябва да се 
определят за имащи значително 
пазарно влияние на този пазар и 
съответните задължения, които 
трябва да се наложат.
2. По целесъобразност Органът може 
да се консултира със съответните 
национални органи по конкуренцията, 
преди да предостави своето 
становище на Комисията.
3. Органът предоставя на Комисията 
при поискване цялата информация, с 
която разполага, за изпълнение на 
задачите, указани в параграф 1.

Or. en

Изменение 51

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 
номерационно пространство (ЕТНП) 
в съответствие с член 10 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Той също така отговаря 
за управлението и развитието на 

заличава се
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Европейското телефонно 
номерационно пространство (ЕТНП) 
от името на държавите-членки, на 
които е предоставен код 3883. 

Or. en

Изменение 52

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

Изменение 53

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. По искане на Комисията, BERT
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.
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Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При поискване BERT предоставя 
съвети на Комисията, на групата по 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър (оттук 
нататък наричана RSPG) и/или по 
целесъобразност на комитета по 
радиочестотния спектър (оттук 
нататък наричан RSC), във връзка с 
въпросите в обхвата на 
отговорността на BERT, които 
засягат или са засегнати от 
използването на радиочестотите за 
електронни съобщения в Общността. 
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BERT работи в тясно 
сътрудничество с RSPG и RSC, по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване Органът предоставя
съвети на Комисията относно 
изготвянето на общи цели на 
политиката, посочени в член 6, параграф 
3 от Решение 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър), когато те 
попадат в рамките на сектора на 
електронните съобщения.

3. Комисията може да изиска от 
BERT да предостави съвети на RSPG 
и/или RSC, във връзка със съветите на
RSC до Комисията относно изготвянето 
на общи цели на политиката, посочени в 
член 6, параграф 3 от Решение 
676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър), когато те 
попадат в рамките на сектора на 
електронните съобщения.

Or. en

Изменение 57

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. Комисията може да изиска от
BERT да допринесе за изготвянето на 
годишен доклад относно бъдещето 
развитие на честотите в сектора и 
политиките на електронните съобщения, 
по-специално чрез определяне на 
потенциални нужди и 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията, Органът 
предоставя на Комисията становище 
относно обхвата и съдържанието на 
всяка от мерките за изпълнение, 
предвидени в член 6a от Директива 
2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението). Това може да включва 
по-специално оценката на Органа на 
ползите, които могат да възникнат за 
единния пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги от 
мерките за изпълнение, приети от 
Комисията съгласно член 6a от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението) и идентифицирането на 
услугите с презграничен общностен 
потенциал, които ще се възползват от 
тези мерки.

1. Комисията може да изиска от 
BERT да предостави на Комисията, 
RSPG или RSC становище относно 
обхвата и съдържанието на всяка от 
мерките за изпълнение, предвидени в 
член 6a от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешението). Това 
може да включва по-специално 
оценката на BERT на ползите, които 
могат да възникнат за единния пазар на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги от мерките за изпълнение, 
приети от Комисията съгласно член 6a 
от Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешението) и идентифицирането на 
услугите с презграничен общностен 
потенциал, които ще се възползват от 
тези мерки.

Or. en

Изменение 59

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 
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съобщителни услуги, чието 
предоставяне на презгранична основа 
в рамките на Общността би се 
възползвало от използването на 
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

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на Комисията Органът
обяснява или допълва всяко становище, 
издадено съобразно параграф 1 в 
рамките на срока, указан в това искане.

3. Комисията може да изиска от
BERT да обясни или допълни всяко 
становище, издадено съобразно 
параграф 1 в рамките на срока, указан в 
това искане.

Or. en
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Изменение 61

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):
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
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Изменение 62

Предложение за регламент
Член 13 – алинея 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 
6б от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешението).

Комисията може да изиска от BERT 
да представи становище до Комисията, 
RSPG или RSC 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

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Мрежова и информационна сигурност
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:
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 
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технологии за предотвратяване на 
риска; и предприема дейности за 
оценка на риска, решения за 
оперативно съвместимо управление 
на риска и проучвания за решения за 
управление на превантивната 
дейност в организациите от 
държавния и частния сектор;, и
в) 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

Изменение 64

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.

BERT 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 21 и 22.

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Събиране на административни такси 
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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 
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, 
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като посочва подходящите промени, 
които трябва да се направят в 
таксите.

Or. en

Изменение 66

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 
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 



PE404.717v01-00 44/86 PR\717944BG.doc

BG

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

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организира или насърчава подготовка 
по всички въпроси относно 
електронните съобщения.

в) организира или насърчава подготовка 
на НРО по всички въпроси относно 
електронните съобщения.

Or. en

Изменение 70

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 71

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
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Управление на информационния 

регистър за спектъра и на базата 
данни за мобилен роуминг

1. На обществеността се предоставя 
регистър под формата на обща пункт 
за достъп за предоставяне на 
информация относно използването на 
спектъра във всяка държава-членка, 
за да се гарантира хармонизираното 
предоставяне на информация относно 
използването на радиочестотите в 
Общността. Информацията относно 
използването на радиочестотите се 
предоставя от държавите-членки 
редовно и при искане в този смисъл 
от страна на Органа. Органът 
отговаря за управлението и 
публикуването на регистъра. 
Регистърът включва информацията, 
указана в приложението към 
настоящия регламент, както и всяка 
друга информация, която Органът 
сметне за уместна. Комисията може 
да приеме мерки за изпълнение за 
приспособяване на приложението към 
техническите или пазарни развития. 
Тези мерки, които са предназначени 
да изменят несъществените 
елементи на настоящия регламент, 
се приемат в съответствие с 
процедурата, указана в член 54, 
параграф 3.
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 
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специфичните разходи във връзка с 
роумингови повиквания, направени и 
получени в най-отдалечените райони 
на Общността. Той извършва 
наблюдение на процесите при тези 
цени и публикува годишен доклад.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът извършва наблюдение на 
процесите на пазара на електронните 
съобщения и по-специално цените на 
дребно на продукти и услуги, които се 
използват най-широко от страна на 
потребителите.

1. Комисията може да изиска от
BERT да извършва наблюдение на 
процесите на пазара на електронните 
съобщения и по-специално цените на 
дребно на продукти и услуги, които се 
използват най-широко от страна на 
потребителите.

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът публикува годишен доклад 
за процесите в сектора на електронните 
съобщения, включително потребителски 
въпроси, в който той идентифицира 
оставащите пречки пред изграждането 
на единния пазар на електронните 
съобщения. Докладът също така може 
да включва преглед и анализ на 
информацията относно националните 
процедури за обжалване, предоставена 
от държавите-членки съгласно член 4, 

2. BERT публикува годишен доклад за 
процесите в сектора на електронните 
съобщения, включително потребителски 
въпроси, в който той идентифицира 
оставащите пречки пред изграждането 
на единния пазар на електронните 
съобщения. Докладът също така може 
да включва преглед и анализ на 
информацията относно националните 
процедури за обжалване, предоставена 
от държавите-членки съгласно член 4, 
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параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), и степента, до 
която в държавите-членки се използват 
извънсъдебните процедури за уреждане 
на спорове, посочени в член 34 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).

параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива), и степента, до 
която в държавите-членки се използват 
извънсъдебните процедури за уреждане 
на спорове, посочени в член 34 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга). Този доклад се 
представя на Европейския парламент, 
който тогава може да реши да даде 
становище.

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът периодично публикува 
доклад за интероперативността на 
цифровите интерактивни телевизионни 
услуги, както се посочва в член 18 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 

4. Комисията може да изиска от 
BERT периодично да публикува доклад 
за интероперативността на цифровите 
интерактивни телевизионни услуги, 
както се посочва в член 18 от Директива 
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директива). 2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. По искане на Комисията, BERT 
съветва Комисията и държавите-членки 
относно подобряване на 
интероперативността на, достъпа до и 
използването на електронните 
съобщителни услуги и крайно 
оборудване, и по-специално въпроси на 
презграничната интероперативност, 
като следи за особените нужди на 
крайни потребители с увреждания и 
възрастните хора.

Or. en

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът публикува годишен доклад 
за предприетите мерки за 
подобряване на достъпността до 
електронните съобщителни услуги и 
оборудване от страна на крайни 

заличава се
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ползватели с увреждания, основан на 
информация, предоставена от 
държавите-членки и информация, 
получена от Органа в съответствие с 
член 33, параграф 3 от Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга). Докладът 
идентифицира мерки, които могат да 
се предприемат на общностно или на 
национално равнище за подобряване 
на достъпността. В приложимите 
случаи, Органът може да издава 
препоръки относно мерките, които 
може да се предприемат на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

BERT може да поема специфични 
допълнителни задачи по искане на 
Комисията, при консенсус на всички 
негови членове.

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органи на Органа Органи на BERT
Органът обхваща: BERT обхваща:
а) административен съвет а) съвет на регулаторите

б) съвет на регулаторите
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в) директор в) управляващ директор

г) главен служител по мрежова 
сигурност 
д) постоянна група на 
заинтересованите страни
е) апелативен съвет.

(Настоящото изменение се прилага за 
целия текст по отношение на 
заменянето на „административен 
съвет“ със „съвет на регулаторите“, 
както и на „директор“ с „управляващ 
директор“. Неговото приемане ще 
наложи съответни промени в текста.)

Or. en

Изменение 81

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. Съветът на регулаторите се състои 
от един член за всяка държава-членки, 
който е ръководител или номиниран 
високопоставен представител на 
независимия НРО, отговарящ за 
текущото прилагане на 
регулаторната рамка в държавата-
членка. Националните регулаторни 
органи номинират по един заместник 
за всяка държава-членка. Комисията 
присъства като наблюдател при 
дадено предварително съгласие от 
съвета на регулаторите.

Or. en
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет
назначава свой председател и свой 
заместник-председател измежду своите 
членове. Заместник-председателят 
автоматично замества председателя, ако 
последният не е в състояние да 
изпълнява своите задължения. Мандатът 
на председателя и на заместник-
председателя е две и половина години и 
може да се поднови. Във всеки случай 
обаче, мандатът на председателя и 
на заместник-председателя изтича в 
момента, когато те престанат да 
бъдат членове на административния 
съвет.

2. Съветът на регулаторите
назначава свой председател и свой 
заместник-председател измежду своите 
членове. Заместник-председателят 
автоматично замества председателя, ако 
последният не е в състояние да 
изпълнява своите задължения. Мандатът 
на председателя и на заместник-
председателя е една година, съгласно 
избирателните процедури, определени 
в процедурния правилник.

Or. en

Изменение 83

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 

3. Заседанията на съвета на 
регулаторите, свиквани от 
управляващия директор, се 
провеждат най-малко четири пъти 
годишно в обикновена сесия. Той може
също така заседава извънредно по 
инициатива на неговия председател, по 
искане на Комисията или по искане на 
не по-малко от една трета от неговите 
членове. Съветът на регулаторите
може да покани всяко лице с 
потенциално уместни мнения да вземе 
участие в неговите заседания в 
качеството на наблюдател. Членовете на 
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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.

съвета на регулаторите могат, в 
съответствие с условията на 
процедурния правилник, да се 
подпомагат от консултанти или от 
експерти.

Or. en

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Решенията на административния 
съвет се приемат въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове.

4. Решенията на съвета на 
регулаторите се приемат въз основа на 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове, освен ако е 
предвидено друго в настоящия 
регламент, рамковата директива и 
специалните директиви.

Or. en

Изменение 85

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. При изпълнение на 
предоставените му задачи от 
настоящия регламент, съветът на 
регулаторите действа независимо и 
не търси и не получава указания от 
никое правителство на държава-
членка или в името на някакъв 
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обществен или частен интерес.

Or. en

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Секретарските услуги за съвета на 
регулаторите се предоставят от 
BERT.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Съветът на регулаторите
назначава председател и заместник-
председател в съответствие с член 
25, параграф 2, както и управляващ
директор в съответствие с [член 26, 
параграф 13б]. Съветът на 
регулаторите взема всички решения, 
свързани с изпълнението на 
функциите на BERT, посочени в член 
3 от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 88

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административният съвет, след 
консултиране с директора, назначава 
главен служител за мрежовата 
сигурност в съответствие с член 31, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Административният съвет 
назначава членовете на съвета на 
регулаторите в съответствие с член 
27, параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Административният съвет 
назначава членовете на апелативния 
съвет в съответствие с член 33, 
параграф 1.

заличава се

Or. en
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Изменение 91

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. След консултиране с Комисията 
съветът на регулаторите приема 
преди 30 септември всяка година 
работната програма на BERT за 
предстоящата година и я предава на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

Or. en

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След като получи съгласието на 
Комисията, административният 

заличава се
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съвет решава дали да приеме всякакви 
наследства, дарения или субсидии от 
други източници на Общността.

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Административният съвет има 
дисциплинарни правомощия спрямо 
директора и главния служител за 
мрежовата сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

от името на BERT, специалните 
разпоредби относно правото на достъп 
до документите на Органа в 
съответствие с член 47.

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

11. Съветът на регулаторите приема 
годишния доклад относно дейностите и 
перспективите на BERT и го предава на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Европейския икономически 
и социален съвет и Сметната палата не 
по-късно от 15 юни. Европейският 
парламент може да поиска или 
председателят на съвета на 
регулаторите, или управляващият 
директор да се обръща към него по 
въпроси, отнасящи се до дейностите 
на BERT.

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Административният съвет
приема свой процедурен правилник.

12. Съветът на регулаторите приема 
процедурен правилник на BERT.

Or. en
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Изменение 99

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 100

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а. Съветът на регулаторите 
предоставя становище на 
управляващия директор 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 управляващия директор при 
изпълнение на задачите на 
управляващия директор.
(Преместване на текста от член 28, 
параграф 1. "Директор" се заменя с 
"управляващ директор".)

Or. en
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Изменение 101

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б. Съветът на регулаторите 
назначава управляващия директор. 
Съветът на регулаторите взема това 
решение с мнозинство от три 
четвърти от своите членове. 
Посоченият за управляващ директор 
не взема участие при изготвянето на 
или при гласуването на такива 
мнения.

Or. en

Изменение 102

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13в. 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 
BERT за следващата година относно 
неговите дейности.
(Преместване на текста от член 28, 
параграф 3. "Орган" се заменя с 
"BERT".)

Or. en
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Изменение 103

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13г. 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.
(Преместване на текста от член 28, 
параграф 4.)

Or. en

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Съвет на регулаторите

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-
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-
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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. en

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Задачи на съвета на регулаторите

1. Съветът на регулаторите 
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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.

(Параграфи 1, 3 и 4 на член 28, са 
преместени съответно в член 26, 
параграфи 13а, 13 в и 13г.)

Or. en
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 29 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директор Управляващ директор

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. BERT се ръководи от своя 
управляващ директор, който действа 
независимо при изпълнението на своите 
функции. Управляващият директор не 
иска и не получава никакви указания от 
никое правителство или от никой орган.

Or. en

Изменение 107

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. Управляващият директор се 
назначава от съвета на регулаторите, 
въз основа на заслуги, умения и опит, 
релевантни за електронните 
съобщителни мрежи и услуги. Преди 
назначението, Европейският 
парламент и Комисията могат да 
дадат необвързващо становище 
относно годността на избрания от 
съвета на регулаторите кандидат.   За 
тази цел кандидатът се приканва да 
направи изложение пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и да 
отговори на поставени от нейните 
членове въпроси.

Or. en
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Изменение 108

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След консултиране със съвета на 
регулаторите, административният 
съвет, по предложение на Комисията, 
може да удължи мандата на директора
еднократно за не повече от три години, 
при отчитане на доклада за оценката и 
само в тези случаи, когато това може да 
се оправдае от задълженията и нуждите 
на Органа.

4. Съветът на регулаторите, по 
предложение на Комисията, може да 
удължи мандата на управляващия 
директор еднократно за не повече от 
три години, при отчитане на доклада за 
оценката и само в тези случаи, когато 
това може да се оправдае от 
задълженията и нуждите на BERT.

Or. en

Изменение 109

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

5. Управляващият директор може да 
бъде отстранен от поста само с решение 
на съвета на регулаторите, като се 
вземе предвид становището на 
Европейския парламент. Съветът на 
регулаторите взема това решение въз 
основа на мнозинство от три четвърти 
от неговите членове.

Or. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

дневния ред на съвета на 
регулаторите. Той или тя участва, без 
право на глас, в работата на съвета на 
регулаторите.

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Управляващият директор отговаря 
за изпълнението на годишната програма 
на BERT  в съответствие с указанията 
на съвета на регулаторите.

Or. en

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Ежегодно управляващият директор
изготвя проект за годишен доклад 
относно дейностите на BERT с раздел за 
консултативните дейности на BERT и 
раздел за финансовите и 
административни въпроси.

Or. en
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Изменение 113

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 
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 
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задълженията и нуждите на Органа.

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Постоянна група на заинтересовани 

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

Изменение 115

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 
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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, 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 
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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

Изменение 116

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. 
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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. en

Изменение 117

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 
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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. en

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Органа се състоят 
от:

1. Приходите на BERT се подразделят 
както следва:

а) такси за предоставени от Органа 
услуги;

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

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

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

в) субсидия от Общността, включена 
в общия бюджет на Европейските 
общности (раздел на Комисията);
г) всякакви наследства, дарения или 
субсидии, както се посочва в член 26, 
параграф 7;
д) всякакви доброволни вноски от 
страна на държавите-членки или от 
техните регулаторни органи.

Or. en

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително финансова информация, 
поискана от Органа в изпълнение на 
неговите задачи, както се посочва в 
настоящия регламент. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
своевременно при поискване и 
съобразно сроковете и степента на 
детайли, поискани от Органа. Органът 
посочва мотиви за обосноваване на 
своето искане за информация.

1. Предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително финансова информация, 
поискана от BERT  в изпълнение на 
неговите задачи, както се посочва в 
настоящия регламент. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
своевременно при поискване и 
съобразно сроковете и степента на 
детайли, поискани от BERT. 
Комисията може да поиска BERT да 
посочи мотиви за обосноваване на 
своето искане за информация.
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Or. en

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите, обхванати от член 
20 или член 21, когато възнамерява да 
вземе мерки в съответствие с 
разпоредбите, описани в настоящия 
регламент, Органът се консултира в 
приложимите случаи със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да коментират 
проектомярката в рамките на разумен 
срок. Резултатите от консултативната 
процедура се предоставят публично 
от Органа, освен в случая на 
поверителна информация.

Когато възнамерява да даде становище
в съответствие с разпоредбите, описани 
в настоящия регламент, BERT се 
консултира в приложимите случаи със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да коментират 
проектостановището в рамките на 
разумен срок. BERT оповестява 
резултатите от консултативната 
процедура публично, освен в случая на 
поверителна информация 

Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 122

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 123

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 BERT, членовете на 
съвета на регулаторите и 
управляващият директор на BERT 
съставят годишна 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

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът гарантира, че на 2. BERT гарантира, че на 
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обществеността и на всички 
заинтересовани страни се предоставя 
обективна, достоверна и лесно достъпна 
информация, по-специално по 
отношение на резултатите от неговата 
дейност, в приложимите случаи. Той 
също така оповестява декларациите за 
интереси, направени от директора и от 
длъжностните лица, временно 
преотстъпени от държавите-членки, 
както и декларациите за интереси, 
направени от експертите.

обществеността и на всички 
заинтересовани страни се предоставя 
обективна, достоверна и лесно достъпна 
информация, по-специално по 
отношение на резултатите от неговата 
дейност, в приложимите случаи. Той 
също така оповестява декларациите за 
интереси, направени от членовете на 
съвета на регулаторите и 
управляващия директор.

Or. en

Изменение 125

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 на BERT, 
управляващият директор, външните 
експерти и членовете на персонала на 
BERT, се подчиняват на изискванията за 
поверителност съгласно член 287 на 
Договора, дори след като техните 
задължения са преустановени

Or. en

Изменение 126

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 

заличава се
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жалба до омбудсмана или на 
производство пред Съда на 
Европейските общности в 
съответствие с условията, 
предвидени съответно в членове 195 и 
230 от Договора.

Or. en

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 BERT.

Or. en

Изменение 128

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.

заличава се
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Or. en

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът е открит за участие на 
европейски държави, които са сключили 
споразумения с Общността, когато 
съответните държави са приели и 
прилагат общностното право в областта 
на обхвата на настоящия регламент. В 
съответствие със съответните 
разпоредби на тези споразумения се 
изготвят разпоредби, които указват 
подробните правила за участието на 
тези държави в работата на Органа, по-
специално естеството и степента на 
подобно участие. Тези разпоредби 
включват, по-специално, разпоредби 
относно финансови вноски и 
персонал. Те могат да предвидят 
представителство, без право на глас, в
съвета на регулаторите.

BERT е открит за участие на европейски 
държави, които са сключили 
споразумения с Общността, когато 
съответните държави са приели и 
прилагат общностното право в областта 
на обхвата на настоящия регламент. В 
съответствие със съответните 
разпоредби на тези споразумения се 
изготвят разпоредби, които указват 
подробните правила за участието на 
тези държави в работата на BERT, по-
специално естеството и степента на 
подобно участие. По решение на 
съвета на регулаторите тези
разпоредби могат да предвидят 
представителство, без право на глас, на 
заседанията на съвета на регулаторите

Or. en

Изменение 130

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, 

В рамките на три години от 
ефективното начало на дейностите 
Комисията публикува общ доклад 
относно придобития опит вследствие на 
дейността на BERT. Оценката обхваща 
резултатите, постигнати от BERT, и 
неговите методи на работа, във връзка с 
неговите цел, мандат и задачи, 
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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.

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. Европейският парламент 
дава становище относно доклада на 
Комисията.

Or. en

Изменение 131

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 
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
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Изменение 132

Предложение за регламент
Член 57 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от пет години от 
ефективното начало на дейността 
BERT прекратява съществуването си, 
освен ако Европейският парламент, 
Съветът и Комисията не стигнат до 
заключението, че условията на пазара 
не са се развили до степен, при която 
орган на регулаторите вече не е 
необходим. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Background: The Framework Programmes

The first Commission Framework Proposal of 2001 came as a result of the European plan to 
embark on a journey to liberalise the European telecommunications market. Europe, by 
opening and restructuring the market, allowed market structures to emerge that better 
unleashed the potential to innovate and develop competitive markets within the 
communications industry. Eight years later, the task of the review is to reassess what has been 
achieved over this time period, critically analyse the success of the EU regulatory framework 
in supporting the transition to a competitive and integrated marketplace and propose new 
ideas and directions where appropriate.

Generally speaking, enhanced competition in this sector has proved to be a main driver of 
investment and innovation. The efforts have paid off and the effects of this liberalisation have 
been very positive, creating growth, jobs and new economic and social opportunities. Today, 
the telecom services sector is a fast growing high-technology sector, with high innovation, 
considerable investments and productivity, and profitability has often averaged significantly 
above the non-financial business economy. This makes it a crucial part of the non-financial 
business economy with Eurostat calculating an average of 3.5% of value added for the EU of 
27 Member States in 2005.

In terms of competitiveness vis-à-vis its competitors, investment in this sector overtook that 
of the US and the Asia Pacific Region in 2005. This same year, Europe's market for electronic 
communications services amounted to some 273 billion Euros. The effects have been clearly 
felt by the consumer. Competition amongst telecoms operators has drastically cut the cost of 
making phone calls over the past 20 years. Between 2000 and 2006, the EU weighted average 
charge of a three minute call fell by 65% and the cost of a ten minute call fell by 74%.

Whilst liberalisation has been a success story thus far, we still have the responsibility to 
ensure that we as policy makers continue to provide the best conditions for our companies, 
especially in light of our aspirations to transform Europe into a knowledge economy and the 
importance of the telecoms sector in meeting this objective. To this end, we cannot sit on our 
laurels. There are still bottlenecks that remain in the way of our creation of an integrated 
market place. There still exist cross-boarder issues and disparities between Member States as 
regards to broadband access, digitalisation and services. These need to be resolved if we are to 
guarantee a truly common market.

The ECCMA Commission Proposal: Key Problems

In the current review of the framework for European telecommunications, the Commission 
has proposed the establishment of the European Electronic Communications Market 
Authority (EECMA) (COM(2007)0699; 2007/0249(COD)). The rapporteur is of the opinion 
that the EECMA proposal, however well intended, under the surface reveals several 
difficulties. The Commission proposal expresses the good intention of improving the 
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functioning of the Single Market. However, these forward looking proposals regarding the 
EECMA could, on the contrary, hinder European competitiveness, adding red tape by creating 
a large bureaucracy and thus impeding the European Commission's struggle to introduce 
better regulation that has been so publicly spearheaded by President Barroso. Moreover, in so 
doing, it also counters the principles of subsidiarity, taking power away from Member States 
and NRAs who are on the field. It would be unnecessarily remote from the very markets it is 
designed to regulate, operating in isolation from those with day-to-day knowledge of those 
markets. Its existence and operation contradicts the long-term goal to replace ex-ante 
regulation by competition law, making regulatory certainty less certain and European 
regulation less predictable. The proposed merger with ENISA is very difficult to understand.
Indeed, the ENISA's merger with the EECMA would only degrade the latter's functioning.
The Commission does not stand o cut much in terms of administration costs and would only 
undermine the central focus of the agency, by tagging on unrelated issues of ENISA.

Back to Basics: BERT

The rapporteur argues that we should not be too quick to discard the positive qualities found 
in the current European Regulators Group for electronic communications networks and 
services (ERG), although notes that some reform is needed for its future success. She notes 
that a few of the answers are found in the Commissions EECMA proposal, although stops 
short of creating a cumbersome European agency. Thus, the rapporteur proposes BERT, (the 
Body of European Regulators in Telecommunications), which would take on many of the 
functions of the EECMA without taking on the nature of a heavy agency and would be based 
upon the good practice of the (ERG) whilst streamlining its functioning and working methods, 
and strengthening the Commission’s obligation to consult this new body and take the utmost 
account of its views. The establishment of BERT, based on Article 95 of the EC Treaty, 
would embed today’s ERG into European law by formally constituting an advisory body 
whose functions and responsibilities are expressly attributed to it by a regulation. This would 
provide BERT with a greater degree of efficiency and legitimacy than the ERG has today, 
whilst safeguarding the effective participation of the National Regulatory Authorities (NRAs), 
and their invaluable on the ground experience.

What would BERT do?

BERT would be an independent expert advisor to the Commission and would remain 
independent both from the governments and from the industry. As EECMA, BERT would act 
as the main advisory body to the Commission, but also to the individual NRA's in order to 
promote a consistent regulatory approach across the European Union. BERT would express 
its views freely and not only upon the request of the Commission and would further develop 
today's ERG detailed common positions on priority markets, establish a compliance 
programme to track NRA action and identify any unjustified divergences.

The current balance of coordination, based on the subsidiary principle, has its particular 
raison d'être and the reality of the internal market is that it is still a collection of many 
different sub-markets, with their own particular characteristics and dynamics. Coherence in 
regulatory intervention therefore actually means ensuring that regulation is applied 
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proportionately, whilst addressing the specific competition issues that arise at a particular 
place and time, and the best placed to do so are the NRAs who are on the ground.

The tasks of the ENISA would of course not be included in BERT's remit, not only due to the 
lack of synergy between their respective responsibilities, but moreover as such a move might 
hamper its independence.

Spectrum policy, the composition and competences of the different NRAs vary from one 
Member State to another as not all NRAs have competence in this area. Consequently, the 
Radio Spectrum Policy Group and the Radio Spectrum Committee should continue to perform 
their tasks and although BERT would not take the lead on European spectrum policy, 
nevertheless a system of close cooperation with these existing bodies should be developed 
allowing BERT to advise the Commission, when appropriate, in the selection of undertakings 
to be granted rights of use of radio frequencies and numbers in any eventual pan-European 
licensing process.

Structure & Staff

BERT shall be fully accountable and transparent to the relevant European institutions. BERT 
will be composed of the representatives of each of the Member States’ NRAs as is currently 
the set-up in the ERG. It will have a much lighter structure than EECMA, but will have its 
own staff in order to guarantee its independence from both the Commission and from Member 
States.
The Board of Regulators will be composed of the representatives of the 27 NRAs. In order to 
enhance the accountability, transparency and visibility of BERT, the post of a Managing 
Director would be created. The European Parliament could invite the director to participate in 
its debates and inform the Members about the work and progress made in BERT. He would 
also give updated information on the development of the European market in electronic 
communications.

Financing and Transparency

BERT shall be funded as follows. One-third of BERT's funding shall come from the 
Community budget and two-thirds from the National Regulatory Authorities.  Provisions shall 
be made in each of the Member States to ensure that NRAs have sufficient funding to be able 
to contribute properly to BERT. The rationale behind such a division is that the one-third 
contribution from the Community will ensure that BERT is somewhat embedded into the 
Community system, whilst a minimum contribution from the Community prevents BERT 
from taking on the characteristics of a European agency, the perils of which I discussed 
above. Bringing BERT into the Community system gives assurances as to its accountability 
and transparency. BERT will have to meet certain European requirements in order to keep 
receiving funding from the European Communities and will have to explain its accounts to its 
financers. Co-funding provides a greater assurance of BERTs independence and effectiveness 
than that currently enjoyed by the ERG and encourages NRAs to provide high quality 
assistance to BERT as they contribute to its functioning.

Accountability
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As mentioned above, BERT will be accountable for its actions. BERT will produce a 
comprehensive annual report on its activities, which shall be made publicly available. BERTs 
accounts will be subject to the scrutiny of the budgetary control committee. In order to 
guarantee transparency, the Managing Director will give an annual account of his interests.
Whilst the selection of a Managing Director shall be made by the Board of Regulators, the 
process will also be overseen by the European Commission and the European Parliament, 
who are charged with the task of issuing non binding opinions on the proposed candidate.
Furthermore, the European Parliament shall be able to request that the Managing Director 
and/or any other Member of the Board of Regulators present it with informed briefings or 
attend hearings.

A Clear Mission: A Clear Timeframe

The temporality of a need for a body should not be forgotten. BERT would be a transitory 
body that would exist until competition law and markets evolve to the point where ex-ante 
regulation is no longer needed. Considering that this entity should thus have a short life-span, 
it makes more sense to travel this route with a flexible BERT rather than with a heavy piece 
of Commission apparatus in the form of EECMA. There should be no doubt as to its mission:
it should be absolutely clear that it has no other purpose than to develop prime conditions for 
the telecom market so that the latter may as soon  as possible operate solely under general 
competition law.
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