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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по промишленост, 

изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Въз основа на член 2, параграф 1 от 

Правилника за длъжностните лица и 

член 6 от Условията за работа на 

другите служители на Съюза и съгласно 

процедурата, предвидена в член 110 от 

същия правилник, Административният 

съвет взема решение за делегиране на 

съответните правомощия на орган по 

назначаването на изпълнителния 

директор и определя условията, при 

които делегираните правомощия могат 

да бъдат оттеглени. Изпълнителният 

директор има правото от своя страна да 

делегира тези правомощия на други 

лица. 

Въз основа на член 2, параграф 1 от 

Правилника за длъжностните лица и 

член 6 от Условията за работа на 

другите служители на Съюза и съгласно 

процедурата, предвидена в член 110 от 

същия правилник, Административният 

съвет взема решение за делегиране на 

съответните правомощия на орган по 

назначаването на изпълнителния 

директор и определя условията, при 

които делегираните правомощия могат 

да бъдат оттеглени. Изпълнителният 

директор докладва на 

Административния съвет относно 

тези делегирани правомощия. 
Изпълнителният директор има правото 

от своя страна да делегира тези 

правомощия на други лица. 

 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова) 
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Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 6 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Добавя се следният член: 

 „Член 6а 

 Предварително уведомяване и 

предупредителен механизъм 

 1. Комисията задейства система за 

предупреждение, ако има разумни 

основания да счита, че 

Административният съвет предстои 

да вземе решения, които може да не 

са в съответствие с мандата на 

Агенцията, да нарушават правото на 

Съюза или да са в противоречие с 

целите на политиката на Съюза. В 

тези случаи Комисията поставя 

официално въпроса в 

Административния съвет и иска от 

него да се въздържи от приемане на 

съответното решение. В случай че 

Административният съвет отхвърли 

искането, Комисията уведомява 

официално Европейския парламент и 

Съвета, за да даде възможност за 

бърза реакция. Комисията може да 

поиска от Административния съвет 

да се въздържи от прилагане на 

спорното решение докато 

представителите на институциите 

все още обсъждат въпроса. 

 2. В началото на всеки мандат 

Административният съвет изготвя 

подробни разпоредби относно 

процедурата, предвидена в параграф 1. 

Процедурата се одобрява от 

Комисията. 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 8 – параграф 1 – точка 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) изготвя стратегия на Агенцията за 

борба с измамите и я предоставя на 

Административния съвет за одобрение. 

(14) изготвя стратегия за борба с 

измамите и стратегия за 

предотвратяване и управление на 

конфликтите на интереси за 

Агенцията и ги предоставя на 

Административния съвет за одобрение. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – точка б) 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 11 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Съветът за акредитация на 

сигурността се състои от по един 

представител от всяка държава членка, 

един представител на Комисията и един 

на Върховния представител. Срокът на 

правомощията на членовете на Съвета 

за акредитация на сигурността е четири 

години, с възможност за подновяване. 

Представител на ЕКА се поканва да 

участва като наблюдател в заседанията 

на Съвета за акредитация на 

сигурността. Когато е целесъобразно, 

участието на представители на трети 

държави и условията за такова участие 

се уреждат с договореностите, посочени 

в член 23. 

7. Съветът за акредитация на 

сигурността се състои от по един 

представител от всяка държава членка, 

един представител на Комисията и един 

на Върховния представител. Членовете 

на Съвета за акредитация на 

сигурността не могат да бъдат 

членове на Административния съвет. 
Срокът на правомощията на членовете 

на Съвета за акредитация на 

сигурността е четири години, с 

възможност за подновяване. 

Представител на ЕКА се поканва да 

участва като наблюдател в заседанията 

на Съвета за акредитация на 

сигурността. Когато е целесъобразно, 

участието на представители на трети 

държави и условията за такова участие 

се уреждат с договореностите, посочени 

в член 23. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква д) 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 11 – параграф 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

17. Съветът за акредитация на 

сигурността и намиращият се под негов 

контрол персонал на Агенцията работят 

по начин, който гарантира 

самостоятелност и независимост спрямо 

останалите извършвани от Агенцията 

дейности, по-специално спрямо 

оперативните дейности, свързани с 

експлоатацията на системите. 

17. Съветът за акредитация на 

сигурността и намиращият се под негов 

контрол персонал на Агенцията работят 

по начин, който гарантира 

самостоятелност и независимост спрямо 

останалите извършвани от Агенцията 

дейности, по-специално спрямо 

оперативните дейности, свързани с 

експлоатацията на системите. Съветът 

за акредитация на сигурността 

уведомява незабавно изпълнителния 

директор и Административния съвет 

за всички обстоятелства, които биха 

могли да накърнят неговата 

самостоятелност и независимост. 

Съветът за акредитация на 

сигурността уведомява незабавно 

Европейския парламент и Съвета, ако 

не бъдат предприети коригиращи 

мерки. 

Обосновка 

Настоящият регламент цели да засили независимостта и самостоятелността на 

Съвета за акредитация на сигурността, но не определя процедура за разрешаването 

на потенциални конфликти, които биха могли да възникнат между двете области на 

компетентност (дейности по акредитация на сигурността и дейности, свързани с 

разгръщането и пазарната реализация). Настоящото изменение задава коригиращ 

механизъм на две нива:  на първо място, вътрешна процедура, целяща да се установят 

проблемите и да се направи опит за тяхното разрешаване, а на второ място – 

задължение за Съвета за акредитация на сигурността да уведоми законодателя, ако 

установи, че не са предприети коригиращи мерки за прекратяване на 

обстоятелствата, които накърняват самостоятелността му. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 15 б – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Изпълнителният директор се 

назначава от Административния съвет 

въз основа на своите качества и 

доказани административни и 

управленски умения, както и 

съответната компетентност и опит, от 

списък от кандидати, предложени от 

Комисията въз основа на общ конкурс, 

проведен при условията на прозрачност 

след публикуването на покана за 

изразяване на интерес в Официален 

вестник на Европейския съюз и на други 

места. 

2. Изпълнителният директор се 

назначава от Административния съвет 

въз основа на своите качества и 

доказани административни и 

управленски умения, както и 

съответната компетентност и опит, от 

списък от кандидати, предложени от 

Комисията въз основа на общ конкурс, 

проведен при условията на прозрачност 

след публикуването на покана за 

изразяване на интерес в Официален 

вестник на Европейския съюз и на други 

места. Преди да бъде назначен, 

кандидатът, избран от 

Административния съвет, се кани 

при първа възможност да направи 

изявление пред Европейския 

парламент и да отговори на въпроси 

от членовете на Парламента. 

Обосновка 

Настоящото изменение въвежда изискването избраният от Административния 

съвет кандидат да бъде изслушан от Европейския парламент преди назначаването си 

с оглед на засилването на правата на Парламента в процедурата за назначаване и 

хармонизирането й с регламентите за създаването на други агенции, като например 

Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция по лекарствата и 

Европейския орган за безопасност на храните, които вече включиха тази 

възможност.  Освен това Европейският парламент ще гласува скоро, за да препоръча 

на Комисията да измени Регламента за Европейската агенция за околна среда в този 

смисъл (A7-0264/2013). 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 16 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сметната палата има правомощия да 

упражнява контрол върху 

получателите на финансиране от 

Агенцията, както и върху 

изпълнителите и подизпълнителите, 

които са получили средства от Съюза 

чрез Агенцията, въз основа на 

представени й документи или чрез 

проверки на място. 

 

2. Сметната палата има правомощия да 

извършва одит на всички получатели 

на финансиране от Агенцията, както и 

върху изпълнителите и 

подизпълнителите, които са получили 

средства от Съюза чрез Агенцията, въз 

основа на представени й документи или 

чрез проверки на място. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 22 а – заглавие  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Конфликт на интереси Конфликт на интереси и прозрачност 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 22а – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Изпълнителният директор, както и 

длъжностните лица, временно 

командировани от държавите членки и 

от Комисията, представят декларация за 

ангажименти и декларация за интереси, 

в която се заявява отсъствието на 

каквито и да било преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Декларациите се представят в писмена 

форма при встъпване в длъжност, а в 

1. Изпълнителният директор, както и 

длъжностните лица, временно 

командировани от държавите членки и 

от Комисията, представят декларация за 

ангажименти и декларация за интереси, 

в която се заявява отсъствието на 

каквито и да било преки или косвени 

интереси, които биха могли да се считат 

за накърняващи тяхната независимост. 

Декларациите се представят в писмена 

форма при встъпване в длъжност, а в 
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случай че настъпят промени в личното 

им положение, се представя нова 

декларация. 

случай че настъпят промени в личното 

им положение, се представя нова 

декларация. Членовете и 

наблюдателите на 

Административния съвет и на 

Съвета за акредитация на 

сигурността също представят 

такива декларации, които се 

оповестяват заедно с техните 

автобиографии. Агенцията публикува 

на интернет страницата си списък 

на членовете на Административния 

съвет и на Съвета за акредитация на 

сигурността и списък на външните и 

вътрешните експерти. 

Обосновка 

Няма причина членовете и наблюдателите на органите на агенциите да се изключват 

от задължението за представяне на декларация за ангажименти и декларация за 

интереси. От съображения за по-голяма прозрачност тази информация също следва 

да бъде публична. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 22а – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Външните експерти, участващи в ad 

hoc работни групи, обявяват в писмен 

вид, преди всяко събрание, в което 

участват, интересите, които биха могли 

да се считат за накърняващи тяхната 

независимост по отношение на точките 

в дневния ред. 

2. Външните експерти, участващи в ad 

hoc работни групи, обявяват в писмен 

вид, преди всяко събрание, в което 

участват, интересите, които биха могли 

да се считат за накърняващи тяхната 

независимост по отношение на точките 

в дневния ред. Агенцията приема и 

прилага политика за оценка и 

управление на потенциалните 

конфликти на интереси на 

командированите национални 

експерти, включително като им се 

забранява да присъстват на заседания 

на работните групи, когато тяхната 
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независимост и безпристрастност би 

могла да бъде накърнена. 

Изпълнителният директор включва 

информацията във връзка с 

прилагането на тази политика, 

когато докладва на Европейския 

парламент и Съвета в съответствие 

с настоящия регламент. 

Обосновка 

Както посочва Сметната палата в своя Специален доклад 15/2012, агенциите следва 

не само да задължават експертите да декларират всички потенциални интереси във 

връзка с разглеждания въпрос, но и да разработят система, която позволява на 

Агенцията да проверява дали информацията е точна, както и методология за 

установяване на рисковете. Тъй като външните експерти не са длъжностни лица на 

ЕС и не са обвързани с Правилника за длъжностните лица, който предвижда правила 

за тяхната независимост, Агенцията също така следва да има правното основание за 

разработването на политика за активно управление на участието на експертите. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 22а – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Административният съвет и Съветът 

за акредитация на сигурността въвеждат 

политика, която позволява да се 

избягват конфликтите на интереси. 

3. Административният съвет и Съветът 

за акредитация на сигурността въвеждат 

политика, която позволява да се 

управляват и избягват конфликтите на 

интереси, която включва най-малко: 

 a) принципи за управление и проверка 

на декларациите за интереси, 

включително правила за тяхното 

оповестяване, като се взема предвид 

член 22; 

 б) изисквания за задължително 

обучение относно конфликтите на 

интереси за персонала на Агенцията и 

за командированите национални 

експерти; 



 

AD\1003547BG.doc 11/14 PE514.800v02-00 

 BG 

 в) правила за подаръците и поканите; 

 г) подробни правила за 

несъвместимостта за персонала и 

членовете на Агенцията след 

приключването на трудовото им 

правоотношение с Агенцията; 

 д) правила за прозрачността на 

решенията на Агенцията, 

включително протоколите от 

заседанията на Съветите на 

Агенцията, които се оповестяват, 

като се взема предвид 

чувствителната, класифицирана и 

търговска информация; и 

 е) санкции и механизми за запазване 

на самостоятелността и 

независимостта на Агенцията.  

 Агенцията взема предвид 

необходимостта от поддържането 

на баланс между рисковете и 

ползите, по-специално във връзка с 

целта за получаване на възможно най-

добри научни консултации и 

експертен опит, и управлението на 

конфликтите на интереси. 

Изпълнителният директор и 

председателят на Съвета за 

акредитация на сигурността 

отговарят за прилагането на тази 

политика в своите съответни 

области на компетентност и 

докладват на Управителния съвет и 

на Съвета за акредитация на 

сигурността. Изпълнителният 

директор включва информацията във 

връзка с прилагането на тази 

политика, когато докладва на 

Европейския парламент и Съвета в 

съответствие с настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Настоящото изменение дава правно основание на Агенцията да прилага пълен набор 

от правила за управлението и избягването на конфликтите на интереси. 

Управителните органи на Агенцията отговарят за разработването и прилагането на 
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тази политика, като вземат предвид специфичните характеристики на Агенцията, 

както и чувствителната, класифицирана и търговска информация, за която би могло 

да става дума. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 20 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 26 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията изпраща доклада от 

оценката, а така също собствените си 

заключения по съдържанието на 

доклада, на Европейския парламент и на 

Съвета, както и на Административния 

съвет и на Съвета за акредитация на 

сигурността на Агенцията. Резултатите 

от оценката се огласяват. 

2. Комисията изпраща доклада от 

оценката, а така също собствените си 

заключения по съдържанието на 

доклада, на Европейския парламент и на 

Съвета, както и на Административния 

съвет и на Съвета за акредитация на 

сигурността на Агенцията. Освен това 

Комисията предоставя на 

Европейския парламент, Съвета и 

националните парламенти всяка 

друга информация относно оценката 

при поискване. Резултатите от оценката 

се огласяват. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 20 

Регламент (ЕС) № 912/2010 

Член 26 – параграф 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В случай че оценката установи 

недостатъци в ефективното 

функциониране на Съвета за 

акредитация на сигурността и 

независимостта му при изпълнението 

на възложените задачи, следва да се 

предвиди преразглеждане на този 

конкретен въпрос. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

[двадесетия] ден след публикуването му 

в Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Настоящият регламент влиза в сила на 

[двадесетия] ден след публикуването му 

в Официален вестник на Европейския 

съюз. Той се консолидира с 

регламента, който изменя, в срок от 

три месеца след публикуването си. 
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