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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно становището относно доклада за оценка във връзка с Органа на 
европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и 
Службата
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид становището относно доклада за оценка във връзка с Органа на 
европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и 
Службата (SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 119, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че Органът на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) беше създаден, за да допринася за оформянето на 
облика на техническите и политическите насоки за изграждането на вътрешния 
пазар;

Б. като има предвид, че в доклада за оценка се оценява и признава значението на 
ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС, особено що се отнася до процедурите по 
член 7/7a, както и в областта на неутралността на мрежата и международния 
роуминг;

В. като има предвид, че е изминал едва кратък период от време от създаването на 
ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС;

Г. като има предвид, че подходът „отдолу-нагоре“ гарантира, че е налице връзка с 
националните пазари;

Д. като има предвид, че националните съображения могат да усложнят определянето 
на общи позиции, да направят постигането на споразумение по-трудно и да 
отслабят подхода на вътрешния пазар на ЕС;

Е. като има предвид, че неотдавнашните инициативи, предприети на национално 
равнище, по-специално по отношение на процесите на преглед на разходите, могат 
да се отразят на прилагането на принципа на независимост;

Ж. като има предвид, че националните регулаторни органи (НРО) не са еднородни, 
предвид това, че понякога те имат много различни правомощия в собствените си 
държави – някои от тях се занимават само с регулирането на пазара, други – с 
регулирането на пазара, сигурността на мрежата, неприкосновеността на личния 
живот, регистъра на домейни, услугите в областта на радиочестотния спектър, 
потребителските услуги и др.; 
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З. като има предвид, че Службата на ОЕРЕС понастоящем не може да се използва 
оптимално;

И. като има предвид, че Службата на ОЕРЕС се намира в Рига, Латвия, докато Брюксел 
е мястото, където се вземат повечето от съответните регулаторни решения;

Й. като има предвид, че някои от установените в други държави агенции на Общността 
също имат сателитен офис в Брюксел;

К. като има предвид, че повечето от заседанията на експертната работна група бяха 
проведени в Брюксел или организирани от НРО;

Л. като има предвид, че ползата за потребителя е една от основните цели на вътрешния 
пазар на електронни съобщения;

М. като има предвид, че решенията, взети от ОЕРЕС на европейско равнище, следва да 
създадат европейска добавена стойност;

1. счита, че докладът за оценката е цялостен, уместен и балансиран;

2. счита, че все още има поле за подобрение в работата на ОЕРЕС и Службата на 
ОЕРЕС;

3. счита, че НРО играят важна роля в рамките на регулаторната система, тъй като на 
националните пазари са налице неизменни различия, свързани с мрежовата 
топология, и те се различават също по отношение на моделите на потребителско 
търсене, демография т.н.;

4. счита, че ОЕРЕС играе решаваща роля в регулаторната система като структурата, 
натоварена със задачата да приведе в съответствие националните фактически и 
регулаторни различия, с цел изграждане на вътрешния пазар на електронни 
съобщения;

5. препоръчва ролята на ОЕРЕС да се засили, за да се улесни изготвянето на общи 
позиции с оглед подобряването на подхода на вътрешния пазар;

6. счита, че пълното хармонизиране на задачите, извършвани от НРО в рамките на 
държавите членки, може да допринесе за по-доброто функциониране на ОЕРЕС, 
така че всички НРО да са компетентни за всички аспекти, които са пряко свързани с 
вътрешния пазар на електронни съобщения;

7. призовава държавите членки да гарантират, че независимостта на НРО се засилва, а 
не отслабва;

8. счита, че ролите и структурата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да бъдат 
адаптирани в съответствие с равнището на изграждане на вътрешния пазар на 
електронни съобщения;

9. счита, че е трудно да се прецени пред кой орган или институция отговаря ОЕРЕС и 
за какво следва да носи отговорност;
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10. препоръчва ОЕРЕС да засили своята вътрешна отчетност, като ясно определи 
целите си в своята годишна работна програма и представи своите постижения и 
напредък в съответствие с тези цели в своя годишен доклад; 

11. счита, че ОЕРЕС следва да има по-голяма свобода за вземане на стратегически 
решения, като по този начин решенията да се вземат по-скоро отгоре надолу;

12. препоръчва засилването на вече установеното присъствие на ОЕРЕС в Брюксел;

13. счита, че местоположението на Службата на ОЕРЕС може да представлява пречка 
за проследяването на ежедневната работа на европейските институции в областта на 
електронните съобщения, която е предмет на специален интерес за ОЕРЕС, както и 
че то затруднява ефективното използване на Службата на ОЕРЕС;

14. счита, че мисията на Службата на ОЕРЕС следва да бъде преразгледана и по-точно 
определена;

15. препоръчва да бъдат направени необходимите промени, за да се позволи на 
Службата на ОЕРЕС да подкрепя по-ефективно и ефикасно съществената работата 
на ОЕРЕС, вместо единствено да предоставя административна подкрепа;

16. счита, че местоположението на Службата на ОЕРЕС няма добавена стойност за 
ОЕРЕС;

17. счита, че е необходимо по-голямо консолидиране, за да се даде възможност на 
операторите да използват по-пълноценно ефекта от мащаба и че ОЕРЕС следва да 
играе важна роля в този процес;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящия документ е да се очертаят предварителните виждания на 
докладчика относно оценката на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС (SWD(2013)152) с 
оглед насърчаване на дебати и дискусии по въпроса с цел разработване на уравновесен 
доклад.

Мнението на докладчика като цяло е, че ОЕРЕС като такъв в общи линии функционира 
добре. ОЕРЕС (и неговите предшественици) изглежда са направили възможно 
постепенното задълбочаване на взаимното доверие между НРО, което допринася за 
постигането на целите на ОЕРЕС. Това обаче не следва да възпрепятства дебата 
относно възможността за по-амбициозен, ориентиран към вътрешния пазар, набор от 
цели за ОЕРЕС и неговата структура. Службата на ОЕРЕС от друга страна, както и 
отношенията между ОЕРЕС и Службата, изглежда пораждат отделни проблеми.

От една страна, в оценката се оценява и признава важността на работата на ОЕРЕС и на 
Службата на ОЕРЕС от създаването им през 2009 г., а именно процедурите по член 7/7a 
и в областта на неутралността на мрежата и международния роуминг.

От друга страна, оценката показва също, че все още има поле за подобрение. Това може 
да се дължи на краткия изминал период от създаването му (той е създаден като резултат 
от последното преразглеждане на регулаторната рамка за електронните съобщения), но 
изглежда има поле за разглеждане на някои по-структурни аспекти, по-специално в 
контекста на следващия цялостен преглед на рамката за електронните съобщения.

Възможности за подобрение

Независимост и потенциален конфликт между националните и европейските 
интереси.

Според доклада за оценка „независимата роля на ОEРEC е все още под въпрос“.

Независимостта на ОЕРЕС се разглежда от гледна точка на а) институциите на ЕС, б) 
НРО и в) държавите членки (чрез националната независимост на НРО).

Изглежда, че независимостта от институциите на ЕС е вече гарантирана. Причината, 
осигуряваща тази независимост, обаче изглежда е същата, която поставя под съмнение 
независимостта от НРО (а чрез тях — и от държавите членки), и това е фактът, че 
самият ОЕРЕС се състои от НРО. Въпреки че „във всички свои дейности ОЕРЕС 
преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи“, също така е 
вярно, че ОЕРЕС представя един общоевропейски подход спрямо разглежданите 
въпроси: той „допринася за по-доброто функциониране на вътрешния пазар на 
електронни съобщителни мрежи и услуги, като се стреми да гарантира последователно 
прилагане на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения“. Това повдига 
въпроса за евентуален конфликт между ролята на НРО на националните пазари и тази 
на ОЕРЕС на вътрешния пазар. Подходът „отдолу нагоре“ има някои предимства, тъй 
като осигурява връзка към националните пазари; гъвкавостта позволява на НРО да 
отчитат националните обстоятелства. Напротив, националните съображения могат да 
направят постигането на споразумение при определянето на обща позиция по-трудно, 
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което да доведе до отслабване на подхода, чисто свързан с единния пазар на ЕС. 
Налице са скорошни инициативи, предприети на национално равнище, по-специално 
във връзка с процеса на преглед на разходите, които биха могли да засегнат 
изпълнението на принципа на независимост.

Отчетност

За какво следва да носи отговорност ОЕРЕС? От ОЕРЕС се очаква да изразява своите 
съображения, свързани с ключови теми, да определя приоритети и да съветва 
институциите на ЕС по отношение на хармонизирането на единния пазар. Според 
оценката той носи отговорност за своите собствени цели, като се предлага ОЕРЕС да 
посочва ангажиментите за следващата година, както и подробно да описва 
постиженията в годишния доклад.

Местоположение

Местоположението на Службата на ОЕРЕС може да представлява пречка за 
проследяването на ежедневната работа на европейските институции в областта на 
електронните съобщения, която е предмет на специален интерес за ОЕРЕС.

Подходи

Могат да се разгледат два основни подхода за проектодоклада относно становището 
относно оценката във връзка с Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата на ОЕРЕС.

Статичен подход

Ако приемем, че текущата структура на ОЕРЕС е добре определена и успешна и не са 
необходими големи промени, можем да разгледаме само въпросите, за които считаме, 
че биха могли да бъдат постепенно подобрени; без изменения на съществуващата 
структура. Подобренията основно биха разглеждали неефективността, като например 
да се изясни ползата от Службата на ОЕРЕС, ролите, свързани с външната и 
вътрешната комуникация и ролята на ОЕРЕС по отношение на някои теми.

Еволюционен подход

В случай, че считаме, че текущата структура на ОЕРЕС е успешна, но може да бъде по-
добре определена. Становището в такъв случай може да предложи някои изменения 
или промени, без да се засяга основната база. Едно възможно решение би могло да бъде 
предоставянето на органа на регулаторите на по-голяма свобода за вземане на 
стратегически решения, като по този начин решенията да се вземат в по-голяма степен 
отгоре надолу и да се засили вече установеното присъствие на ОЕРЕС в Брюксел.

И при двата подхода стои въпросът за Службата на ОЕРЕС, включително за нейната 
роля, ефикасност и местоположение. Оценката посочва, че ролята на Службата 
продължава да бъде неустановена: Тя или съществува с цел да осигурява чисто 
административна подкрепа, или поема по-водеща роля в изготвянето и представянето 
на работата на ОЕРЕС. Този въпрос е както структурен — ролята на Службата в 
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регламента относно ОЕРЕС — така и практически, което се изразява в това, че би се 
оказал тясно свързан с привлекателността на Службата за целите на наемането и 
задържането на висококвалифициран персонал, което от своя страна може да бъде 
повлияно от местоположението. Що се отнася до ефикасността, Службата трябва да 
отговаря на същите тромави процедури като много по-големите агенции. Щатното 
разписание предвижда 28 длъжности в Службата, 24 от които са били заети от 31 
декември 2012 г. 

Съгласно оценката 11 длъжности са изключително заети с предоставянето на 
административна подкрепа за самата Служба и едва между седем и дванадесет 
длъжности са предвидени за подпомагане на ОЕРЕС и неговите единадесет експертни 
работни групи. Следва също да се отбележи, че докато Службата беше подготвена да 
осигури заседателни зали в Рига през 2012 г., всички заседания на експертните работни 
групи бяха проведени в Брюксел или организирани от НРО. През годината седемте до 
дванадесет служителя на Службата, които подпомагат експертните работни групи, са 
участвали в 103 заседания на експертни работни групи, което е включвало редовно 
пътуване до Брюксел.

Важно е да се отбележи, че НРО също продължават да сътрудничат в Независимата 
група на регулаторите

(НГР). Организираната съгласно белгийското законодателство НГР поддържа 
секретариат в Брюксел, състоящ се от двама служителя (необременени от регламентите 
на Съюза и процедурите, които Службата на ОЕРЕС трябва да спазва). Секретариатът 
на НГР осигурява присъствие за ОЕРЕС в Брюксел.


