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КРАТКА ОБОСНОВКА

Telecommunications change day by day in our societies. Old forms of communications fade 
out and new forms create new life style and social behaviour. It is a technological, economic 
as well as social and cultural process. Your Draftsman wants to stress two political aspect.
Firstly, access to telecommunications should be general and democratic, everyone should 
have the right to access such services. Secondly, new contents emerge in modern 
telecommunications, and we can't return to the “Gutenberg-galaxis”. But traditional cultural 
and educational heritage of the mankind should be kept and transmitted by new forms of 
electronic communications. Our committee does its best to balance modern technology and 
traditional cultural values and calls for the whole Assembly to do so.

The Commission proposes to establish a new Authority (Electronic Communications Market 
Authority, EECMA) to work in close cooperation with national regulatory authorities (NRAs) 
to surmount existing obstacles on the internal market of electronic communications. This new 
body is to take over the functions of European Regulatory Group (ERG) set up by the 
Commission in 2004. It would carry out different advisory and monitoring tasks, including 
network and information security issues. As a result of discussions in the European 
Parliament, a Body of European Regulators in Telecom (BERT) has been proposed to replace 
EECMA. BERT is to have similar functions to EECMA but excluding network and 
information security issues.

However the draftsman only focuses on the aspects for which the Committee on Culture and 
Education is responsible. Your Draftsman wants to avoid going beyond the competence of our 
committee. That’s why this Opinion doesn’t take part in the EECMA-BERT debate.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът следва да се основава на 
националните и общностни усилия и 
следователно да изпълнява своите 
задачи в цялостно сътрудничество с 

Органът следва да се основава на 
националните и общностни усилия и 
следователно да изпълнява своите 
задачи в цялостно сътрудничество с 
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националните регулаторни органи и 
Комисията, както и да бъде отворен за 
връзките с промишлеността, 
потребителските групи и други 
съответни заинтересовани страни.

националните регулаторни органи и 
Комисията, както и да бъде отворен за 
връзките с промишлеността, 
потребителските групи, групите, 
представляващи интереси в 
областта на културата, и други 
съответни заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Being open should include contacts with different cultural interest groups as they can provide 
up to date information on cultural diversity issues amongst others in connection with the 
authorisation procedure of pan-European services.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
(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,
обръщайки особено внимание на 
въздействието върху културата и 
образованието, 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, по който от 
органа може да се поиска да предостави 
съвети на Комисията относно 
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правомощията, предоставени от 
Комисията на Европейската 
конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT).

резултатите, получени в съответствие с 
правомощията, предоставени от 
Комисията на Европейската 
конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT). 

Or. en

Обосновка

Social impact assessment for frequency management should include special attention on 
impacts on culture and education as set out in the Communication from the Commission on 
impact assessment (COM (2002) 276).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът 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. 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.

Органът 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 и ясен 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.

Or. en
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Обосновка

Given the complexity of regulatory framework on electronic communications sector, the 
information made accessible to the public should be concise and clear that people without 
special background knowledge could understand. This may also serve as an educative means 
to improve awareness of the issue amongst European citizens.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

При поискване органът предоставя 
съвети на Комисията и провежда 
изследвания и прегледи, по-специално 
за техническите и икономически 
аспекти, както и за въздействието 
върху културното многообразие и 
образованието, във връзка с 
използването на радиочестотите за 
електронни съобщения в Общността.

Or. en

Обосновка

See Amendment 2
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