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КРАТКА ОБОСНОВКА

To enhance investment, innovation, and consumer benefits in electronic communications, the 
EU needs a coherent regulatory framework which respects both the need for greater 
cooperation across the EU and the diversity of telecommunications markets within Member 
States.

National regulatory authorities (NRAs) would benefit from enhanced cooperation with one 
another as well as from the preservation of a significant degree of autonomy - from both the 
Commission and national governments - to assess and remedy national market issues.  As 
complex issues within and between Member States require careful consideration and open 
dialogue, a mechanism of consultation and coordination will prove more effective than one of 
mandate and veto.  The Commission should be able to recommend to a NRA to adopt or 
withdraw specific draft measures and the NRA may amend or withdraw draft measures within 
a period of three months.

NRAs should be provided with the tools they may require to enhance market competition.
While specific national markets will require different solutions, functional separation should be 
available to NRAs as a potential option to address regulatory bottlenecks.

In line with respecting the specific needs and market conditions of Member States, spectrum 
management and harmonisation will be most effectively and appropriately addressed by NRAs 
in consultation with the Commission.  Optimal decisions on assignment and allocation will 
respect technology neutrality while taking account of decisions taken by international 
organisations related to radio spectrum management.

Improving security and integrity are also vital to Europe's expanding electronic 
communications networks.  While electronic networks and services draw Europe closer 
through communications, risks presented by breaches of security carry greater potential for 
harm.  Safeguard measures should be proportional to assessed risks while also remaining 
circumstantially appropriate, so the Commission should have the power to adopt technical 
implementing measures in agreement with NRAs.  Undertakings should notify NRAs of serious 
breaches of security, the definition of which should be determined by the specific NRA.

The Commission has proposed that once markets become more competitive, regulation should 
be left to competition policy. This should be taken a step further by means of sunset clauses to 
offer deadlines to work towards.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните
изменения:

Изменение 1
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Конкретното за сектора предвар
ително пазарно регулиране като част
от тази рамка осигурява прехода от п
редишните монополи към конкуренто
способни пазари за електронни съобщ
ителни мрежи и услуги. След постига
нето на конкурентоспособност на паз
арите предварителното регулиране сл
едва да се преустанови и следва да се п
рилагат изключително общностното
и националното право в областта на
конкуренцията. С нарастването дина
миката на конкуренцията в европейск
ите пазари за електронни съобщения
потенциалните ползи от конкретно
за сектора предварително регулиране
на цените и достъпа намаляват знач
ително с времето. Пазарите на елект
ронни съобщения показаха силна конк
урентоспособна динамика през послед
ните години и през идните години на
й-вероятно конкуренцията ще се изос
три. За гарантиране на навременния
преход към прилагането изключителн
о на националното и общностното п
раво в областта на конкуренцията, р
азпоредбите на настоящата директи
ва относно конкретното за сектора п
редварително регулиране следва да из
текат на определена дата, освен ако
Комисията не покаже, че продължава
щото предварително регулиране ще п
родължава да бъде обосновано и след
тази дата. 

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В тази връзка, Комисията представи
своите първоначални заключения в свое
Съобщение до Съвета, Европейския пар
ламент, Европейския икономически и с
оциален комитет и Комитета на региони
те от 29 юни 2006 г. относно прегледа н
а регулаторната рамка на ЕС за електро
нни съобщителни мрежи и услуги. Въз о
снова на тези първоначални заключения
беше проведено обществена консултаци
я, която идентифицира продължаващ
ата липса на вътрешен пазар на елек
тронни съобщения като най-важния
аспект, към който трябва да се подхо
ди. В частност беше установено, че р
егулаторна разпокъсаност и несъотве
тствия между дейностите на нацио
налните регулаторни органи излагат
на риск не само конкурентноспособно
стта на сектора, но също и значител
ните ползи за потребителя от презгр
анична конкуренция.

(2) В тази връзка, Комисията представи
своите първоначални заключения в свое
Съобщение до Съвета, Европейския пар
ламент, Европейския икономически и с
оциален комитет и Комитета на региони
те от 29 юни 2006 г. относно прегледа н
а регулаторната рамка на ЕС за електро
нни съобщителни мрежи и услуги. Въз о
снова на тези първоначални заключения
беше проведена обществена консултаци
я, която показа подкрепа за продължа
ването на сегашния модел на рамкат
а. Настоящата рамка въвежда техни
чески корекции с преходен характер с
цел гарантиране пълното преминаван
е към конкурентното право, тъй кат
о по своя характер рамката остава пр
еходна и следва да се преразгледа до 31 
декември 2013 г., когато, ако вече се е
развил напълно конкурентоспособен т
елекомуникационен пазар, разпоредби
те на настоящата директива ще от
паднат.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(3) Поради това, регулаторната рамка на
ЕС за електронни съобщителни мрежи и
услуги следва да се реформира с цел изг
раждане на вътрешния пазар на електро
нни съобщения чрез засилване на механ
изма на Общността за регулиране на опе
ратори със значителна пазарна сила в кл
ючовите пазари. Това се допълва от съз
даването на Европейски орган за паза
ра на електронни съобщения (наричан
по-долу „Органът“) съгласно Регламен
т […/…./ЕО] от [дата] на Европейски
я парламент и на Съвета. Реформата с
ъщо така включва определянето на стра
тегия за ефикасно управление на спектъ
ра с цел постигане на Единно европейск
о информационно пространство, както
и засилването на разпоредбите за потре
бители с увреждания за формиране на в
сеобхватно информационно общество.

(3) Поради това, регулаторната рамка на
ЕС за електронни съобщителни мрежи и
услуги следва да се реформира с цел изг
раждане на вътрешния пазар на електро
нни съобщения чрез засилване на механ
изма на Общността за регулиране на опе
ратори със значителна пазарна сила в кл
ючовите пазари. Реформата също така в
ключва определянето на стратегия за еф
икасно и координирано управление на с
пектъра с цел постигане на Единно евро
пейско информационно пространство, к
акто и засилването на разпоредбите за п
отребители с увреждания за формиране
на всеобхватно информационно общест
во.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(6) Независимостта на националните ре
гулаторни органи следва да се засили с
цел гарантиране на по-ефективно прила
гане на регулаторната рамка и увеличав
ане на техните пълномощия и предсказу
емостта на техните решения. За целта сл
едва да се въведе изрична разпоредба в
националното законодателство, която д
а гарантира, че при изпълнение на своит
е задачи, националният регулаторен орг
ан е защитен срещу външна намеса или
политически натиск, които могат да нар
ушат неговата независима оценка на въ
просите, пред които е изправен. Такова
външно влияние прави съответния наци
онален законодателен орган неподходя
щ за ролята на национален регулаторен
орган съгласно регулаторната рамка. По
ради това следва предварително да се ус
тановят правила относно основанията з
а сваляне от поста на началника на наци
оналния регулаторен орган с цел премах
ване на всякакви основателни съмнения
относно неутралността на този орган и
неговата неприкосновеност от външни
фактори. Важно е националните регулат
орни органи да разполагат със свой собс
твен бюджет, който да им дава възможн
ост, в частност, да наемат достатъчен бр
ой квалифицирани кадри. За да се гаран
тира прозрачност, този бюджет следва д
а се публикува ежегодно.

(6) Независимостта на националните ре
гулаторни органи следва да се засили с
цел гарантиране на по-ефективно прила
гане на регулаторната рамка и увеличав
ане на техните пълномощия и предсказу
емостта на техните решения. За целта сл
едва да се въведе изрична разпоредба в
националното законодателство, която д
а гарантира, че при изпълнение на своит
е задачи, националният регулаторен орг
ан е защитен срещу външна намеса или
политически натиск, които могат да нар
ушат неговата независима оценка на въ
просите, пред които е изправен. Такова
външно влияние прави съответния наци
онален законодателен орган неподходя
щ за ролята на национален регулаторен
орган съгласно регулаторната рамка. По
ради това следва предварително да се ус
тановят правила относно основанията з
а сваляне от поста на началника на наци
оналния регулаторен орган с цел премах
ване на всякакви основателни съмнения
относно неутралността на този орган и
неговата неприкосновеност от външни
фактори. Причините за подобно отст
раняване от поста трябва да бъдат о
повестени публично, с изключение на
онези, които биха могли да накърнят
образа на институцията. Важно е нац
ионалните регулаторни органи да разпо
лагат със свой собствен бюджет, който
да им дава възможност, в частност, да н
аемат достатъчен брой квалифицирани к
адри. За да се гарантира прозрачност, то
зи бюджет следва да се публикува ежего
дно.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(11) Механизмът на Общността, позвол
яващ на Комисията да изисква от нацио
налните регулаторни органи да оттеглят
планирани мерки засягащи определянет
о на пазара, както и определянето на оп
ератори със значително влияние на паза
ра, е допринесъл значително за последо
вателен подход при идентифициране на
обстоятелствата, в които може да бъде п
риложено регулиране ex-ante и оператор
ите подлежат на такова регулиране. Въп
реки това, няма еквивалентен механизъ
м за корективните мерки, които следва
да бъдат приложени. Наблюдението на
пазара от Комисията и, в частност, опит
ът с процедурата по член 7 от Рамковата
директива, показва, че несъответствия в
прилагането на корективни мерки от ст
рана на националните регулаторни орга
ни, дори при подобни пазарни условия, 
подронват вътрешния пазар на електрон
ни съобщения, не гарантират равнопост
авеност между оператори, установени в
различни държави-членки, и предотврат
яват реализирането на ползи за потреби
телите от презгранична конкуренция и у
слуги. Комисията следва да получи прав
омощия да изисква от националните ре
гулаторни органи да оттеглят проект
омерки за корективни мерки, избрани о
т тези национални регулаторни органи. 
С цел гарантиране на последователното
прилагане на регулаторната рамка в Об
щността, Комисията следва да се консул
тира с Органа преди вземане на решени
е.

(11) Механизмът на Общността, позвол
яващ на Комисията да изисква от нацио
налните регулаторни органи да оттеглят
планирани мерки засягащи определянет
о на пазара, както и определянето на оп
ератори със значително влияние на паза
ра, е допринесъл значително за последо
вателен подход при идентифициране на
обстоятелствата, в които може да бъде п
риложено регулиране ex-ante и оператор
ите подлежат на такова регулиране. Въп
реки това, няма еквивалентен механизъ
м за корективните мерки, които следва
да бъдат приложени. Наблюдението на
пазара от Комисията и, в частност, опит
ът с процедурата по член 7 от Рамковата
директива, показва, че несъответствия в
прилагането на корективни мерки от ст
рана на националните регулаторни орга
ни, дори при подобни пазарни условия, 
подронват вътрешния пазар на електрон
ни съобщения, не гарантират равнопост
авеност между оператори, установени в
различни държави-членки, и предотврат
яват реализирането на ползи за потреби
телите от презгранична конкуренция и у
слуги. Комисията може да получи прав
омощия да преговаря с националните ре
гулаторни органи относно оттеглянет
о на проектомерки за корективни мерк
и, избрани от тези национални регулато
рни органи. С цел гарантиране на после
дователното прилагане на регулаторнат
а рамка в Общността, Комисията следва
да се консултира с Органа преди започв
ането на преговори.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(13) Аналогично, с оглед нуждата от изб
ягване на регулаторен вакуум в сектор, 
характерен със своите бързи изменения, 
ако приемането на повторно нотифицир
аната проектомярка все пак би създало
бариера за единния пазар или би било н
есъвместимо с правото на Общността, К
омисията, след като се консултира с Орг
ана, следва да може да изисква от съот
ветния национален регулаторен орган д
а наложи специфична корективна мярка
в рамките на конкретен срок.

(13) Аналогично, с оглед нуждата от изб
ягване на регулаторен вакуум в сектор, 
характерен със своите бързи изменения, 
ако приемането на повторно нотифицир
аната проектомярка все пак би създало
бариера за единния пазар или би било н
есъвместимо с правото на Общността, К
омисията, след като се консултира с Орг
ана, следва да може да препоръча на съ
ответния национален регулаторен орган
да наложи специфична корективна мярк
а в рамките на конкретен срок Ако съот
ветният национален регулаторен орг
ан (НРО) не приеме препоръката, той
следва да публикува своите доводи по
ясен и прозрачен начин.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Предвид кратките срокове в механи
зма за консултация на Общността, на К
омисията следва да се дадат правомо
щия за приемане на мерки за изпълнен
ие с цел опростяване на процедурите за
обмен на информация между Комисията
и националните регулаторни органи - на
пример в случаи, касаещи стабилни паза
ри, или включващи само незначителни
промени в предишно нотифицирани ме
рки - или за позволяване на въвеждане н
а освобождаване от задължение за ноти
фициране с цел ускоряване на процедур
ите в някои случаи.

(14) Предвид кратките срокове в механи
зма за консултация на Общността, Коми
сията може, като се консултира с Н
РО, да приеме мерки за изпълнение с це
л опростяване на процедурите за обмен
на информация между Комисията и нац
ионалните регулаторни органи - наприм
ер в случаи, касаещи стабилни пазари, и
ли включващи само незначителни пром
ени в предишно нотифицирани мерки - 
или за позволяване на въвеждане на осв
обождаване от задължение за нотифици
ране с цел ускоряване на процедурите в
някои случаи.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Adlib Express Watermark



PE404.823v02-00 10/42 AD\724548BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В съответствие с целите на Европей
ската харта за основните права и Конве
нцията на ООН за правата на хората с ув
реждания, регулаторната рамка следва д
а гарантира, че всички потребители, вкл
ючително крайните потребители с увре
ждания, възрастните потребители и пот
ребителите със специфични социални п
отребности, имат лесен достъп до висок
окачествени услуги на достъпни цени. 
Декларация 22, приложена към Заключи
телния акт от Амстердам, предвижда ин
ституциите на Общността да отчитат по
требностите на хората с увреждания при
изработването на мерки по член 95 от Д
оговора за ЕО.

(15) В съответствие с целите на Европей
ската харта за основните права и Конве
нцията на ООН за правата на хората с ув
реждания, регулаторната рамка следва д
а гарантира, че всички потребители, вкл
ючително крайните потребители с увре
ждания, възрастните потребители и пот
ребителите със специфични социални п
отребности, имат лесен достъп до елек
тронни съобщителни услуги. Деклара
ция 22, приложена към Заключителния
акт от Амстердам, предвижда институци
ите на Общността да отчитат потребнос
тите на хората с увреждания при израбо
тването на мерки по член 95 от Договор
а за ЕО.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Значението на националните грани
ци все повече намалява при определяне
на оптималната употреба на радиоспект
ъра. Разпокъсаното управление на достъ
па до права за спектъра ограничава инве
стициите и иновациите и не позволява
на операторите и производителите на об
орудване да реализират икономии от ма
щаба, като по този начин възпрепятства
развитието на вътрешния пазар на елект
ронни съобщителни мрежи и услуги, из
ползващи радиоспектъра.

(19) Значението на националните грани
ци все повече намалява при определяне
на оптималната употреба на радиоспект
ъра. Разпокъсаното управление на достъ
па до права за спектъра ограничава инве
стициите и иновациите и може да не по
зволи на операторите и производителит
е на оборудване да реализират икономи
и от мащаба, като по този начин възпре
пятства развитието на вътрешния пазар
на електронни съобщителни мрежи и ус
луги, използващи радиоспектъра.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В компетенцията на държавите-чле
нки е определянето на обхвата и характе
ра на всяко изключение относно насърч
аването на културното и езиково разноо
бразие и плурализма на медиите в съотв
етствие с тяхните национални законодат
елства.

(23) В компетенцията на държавите-чле
нки е определянето на обхвата и характе
ра на всяко изключение относно насърч
аването на културното и езиково разноо
бразие и плурализма на медиите в съотв
етствие с тяхните национални законодат
елства, доколкото по този начин не се
накърнява принципа на страната на
произход.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Предвид въздействието на изключе
нията върху развитието на вътрешния п
азар на електронни съобщителни услуг
и, Комисията следва да може да хармо
низира обхвата и характера на всяко изк
лючение от принципите на неутралност
на технологиите и услугите, различни о
т тези, целящи гарантирането на насърч
аване на културното и езиково разнообр
азие и плурализма на медиите, отчитайк
и хармонизирани технически условия за
наличността и ефикасната употреба на р
адиочестоти съгласно Решение №
676/2002/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 7 март 2002 г. относно ре
гулаторната рамка за политиката в Евро
пейската общност в областта на радиоче
стотния спектър („Решение относно рад
иочестотния спектър“).

(26) Предвид въздействието на изключе
нията върху развитието на вътрешния п
азар на електронни съобщителни услуг
и, Комисията може, в съгласие с НРО, д
а хармонизира обхвата и характера на вс
яко изключение от принципите на неутр
алност на технологиите и услугите, разл
ични от тези, целящи гарантирането на
насърчаване на културното и езиково ра
знообразие и плурализма на медиите, от
читайки хармонизирани технически усл
овия за наличността и ефикасната употр
еба на радиочестоти съгласно Решение
№ 676/2002/ЕО на Европейския парламе
нт и на Съвета от 7 март 2002 г. относн
о регулаторната рамка за политиката в Е
вропейската общност в областта на ради
очестотния спектър („Решение относно
радиочестотния спектър“).

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел стимулиране на функционира
нето на вътрешния пазар и подпомагане
на развитието на презгранични услуги, 
Комисията следва да получи правомощ
ия за възлагане на специфични отговор
ности на Органа в областта на номерира
нето. Освен това, с цел даване на възмо
жност на гражданите на държавите-член
ки, включително туристите и потребите
лите с увреждания, да имат достъп до о
пределени услуги с използване на еднак
ви разпознаваеми номера на подобни це
ни във всички държави-членки, правом
ощията на Комисията за приемане на те
хнически изпълнителни мерки следва съ
що да покриват, когато е необходимо, п
риложимия тарифен принцип или механ
изъм.

(29) С цел стимулиране на функционира
нето на вътрешния пазар и подпомагане
на развитието на презгранични услуги, 
Комисията може, в съгласие с НРО, да
получи правомощия за възлагане на спе
цифични отговорности на Органа в обл
астта на номерирането. Освен това, с це
л даване на възможност на гражданите
на държавите-членки, включително тур
истите и потребителите с увреждания, д
а имат достъп до определени услуги с из
ползване на еднакви разпознаваеми ном
ера на подобни цени във всички държав
и-членки, правомощията на Комисията
за приемане на технически изпълнителн
и мерки следва също да покриват, когат
о е необходимо, приложимия тарифен п
ринцип или механизъм.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(31) Необходимо е засилване на правом
ощията на държавите-членки спрямо пр
итежателите на права на преминаване за
гарантиране на навлизане или изгражда
не на нова мрежа по щадящ околната ср
еда начин и независимо от задължение
на оператор със значителна пазарна сил
а за осигуряване на достъп до неговата е
лектронна съобщителна мрежа. Национ
алните регулаторни органи следва да мо
гат според конкретния случай да налага
т съвместно ползване на проводи, стълб
ове и антени, достъп до сгради и по-доб
ро координиране на строителни работи. 
Подобряване на съвместното ползване н
а съоръжения може значително да заздр
ави конкуренцията и да понижи цялостн
ите финансови и екологични последств
ия за предприятията от изграждане на и
нфраструктура за електронни съобщени
я.

(31) Необходимо е засилване на правом
ощията на държавите-членки спрямо пр
итежателите на права на преминаване за
гарантиране на навлизане или изгражда
не на нова мрежа по щадящ околната ср
еда начин и независимо от задължение
на оператор със значителна пазарна сил
а за осигуряване на достъп до неговата е
лектронна съобщителна мрежа. Национ
алните регулаторни органи следва да мо
гат според конкретния случай да налага
т съвместно ползване на проводи, стълб
ове и антени, достъп до сгради и по-доб
ро координиране на строителни работи, 
там където има липса на конкуренци
я в областта на инфраструктурата. 
Подобряване на съвместното ползване н
а съоръжения може значително да заздр
ави конкуренцията и да понижи цялостн
ите финансови и екологични последств
ия за предприятията от изграждане на и
нфраструктура за електронни съобщени
я.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(31) Необходимо е засилване на правом
ощията на държавите-членки спрямо пр
итежателите на права на преминаване за
гарантиране на навлизане или изгражда
не на нова мрежа по щадящ околната ср
еда начин и независимо от задължение
на оператор със значителна пазарна сил
а за осигуряване на достъп до неговата е
лектронна съобщителна мрежа. Национ
алните регулаторни органи следва да мо
гат според конкретния случай да налага
т съвместно ползване на проводи, стълб
ове и антени, достъп до сгради и по-доб
ро координиране на строителни работи.
Подобряване на съвместното ползване н
а съоръжения може значително да заздр
ави конкуренцията и да понижи цялостн
ите финансови и екологични последств
ия за предприятията от изграждане на и
нфраструктура за електронни съобщени
я.

(31) Необходимо е засилване на правом
ощията на държавите-членки спрямо пр
итежателите на права на преминаване за
гарантиране на навлизане или изгражда
не на нова мрежа по щадящ околната ср
еда начин и независимо от задължение
на оператор със значителна пазарна сил
а за осигуряване на достъп до неговата е
лектронна съобщителна мрежа. Национ
алните регулаторни органи следва да мо
гат според конкретния случай да налага
т съвместно ползване на проводи, стълб
ове и антени, достъп до сгради и по-доб
ро координиране на строителни работи
там, където има регулаторни огранич
ения по отношение на конкуренцията
в областта на инфраструктурата. П
одобряване на съвместното ползване на
съоръжения може значително да заздрав
и конкуренцията и да понижи цялостни
те финансови и екологични последствия
за предприятията от изграждане на инф
раструктура за електронни съобщения.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(32) Надеждното и сигурно съобщаване
на информация по електронни съобщит
елни мрежи играе все по-важна роля за
цялата икономика и обществото като ця
ло. Всичко от сложност на системата, те
хническа авария или човешка грешка до
инциденти или атаки може да има посл
едствия за функционирането и достъпно
стта на физическите инфраструктури, ко
ито служат за предоставяне на важни за
гражданите на ЕС услуги, включително
услуги за електронно правителство. Пор
ади това, националните регулаторни орг
ани следва да гарантират поддържането
на целостта и сигурността на обществен
ите съобщителни мрежи. Органът следв
а да допринася за повишено ниво на сиг
урност на електронните съобщения, кат
о, освен всичко друго, предоставя експе
ртни познания и препоръки и насърчава
обмена на най-добри практики. Както Е
вропейският орган, така и националните
регулаторни органи следва да разполага
т с необходимите средства за изпълнени
е на своите задължения, включително п
равомощия за получаване на достатъчно
информация, за да са в състояние да оце
нят нивото на сигурност на мрежи или у
слуги, както и обширни и надеждни дан
ни за действителни инциденти със сигур
ността, които са имали значително възд
ействие върху работата на мрежи или ус
луги. Имайки предвид, че успешното пр
илагане на адекватна сигурност не е едн
ократно действие, а непрекъснат процес
на прилагане, преглед и актуализиране, 
от доставчиците на електронни съобщит
елни мрежи и услуги следва да се изиск
ва да предприемат мерки за предпазване
на тяхната цялост и сигурност в съотве
тствие с оценените рискове, като взим
ат предвид най-модерните такива мерк
и.

(32) Надеждното и сигурно съобщаване
на информация по електронни съобщит
елни мрежи играе все по-важна роля за
цялата икономика и обществото като ця
ло. Всичко от сложност на системата, те
хническа авария или човешка грешка до
инциденти или атаки може да има после
дствия за функционирането и достъпнос
тта на физическите инфраструктури, кои
то служат за предоставяне на важни за г
ражданите на ЕС услуги, включително у
слуги за електронно правителство. Пора
ди това, националните регулаторни орга
ни следва да гарантират поддържането
на целостта и сигурността на обществен
ите съобщителни мрежи. Органът следв
а да допринася за повишено ниво на сиг
урност на електронните съобщения, кат
о, освен всичко друго, предоставя експе
ртни познания и препоръки и насърчава
обмена на най-добри практики. Както Е
вропейският орган, така и националните
регулаторни органи следва да разполага
т с необходимите средства за изпълнени
е на своите задължения, включително п
равомощия за получаване на достатъчно
информация, за да са в състояние да оце
нят нивото на сигурност на мрежи или у
слуги, както и обширни и надеждни дан
ни за действителни инциденти със сигур
ността, които са имали значително възд
ействие върху работата на мрежи или ус
луги. Имайки предвид, че успешното пр
илагане на адекватна сигурност не е едн
ократно действие, а непрекъснат процес
на прилагане, преглед и актуализиране, 
от доставчиците на електронни съобщит
елни мрежи и услуги следва да се изиск
ва да предприемат мерки за предпазване
на тяхната цялост и сигурност пропорц
ионално на оценените рискове, като взи
мат предвид най-модерните такива мерк
и

Изменение 16
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) При нужда от договаряне на общ на
бор от изисквания за сигурност, Комиси
ята следва да получи правомощия да пр
иема мерки за техническо прилагане с ц
ел постигане на достатъчно ниво на сиг
урност на електронните съобщителни м
режи и услуги на вътрешния пазар. Орга
нът следва да допринася за хармонизир
ането на съответните технически и орга
низационни мерки за сигурност чрез пр
едоставяне на експертни препоръки. На
ционалните регулаторни органи следва
да разполагат с правомощия да отправя
т задължителни инструкции, свързани с
мерките за техническа реализация, прие
ти съгласно Рамковата директива. За да
изпълняват своите задължения, те следв
а да разполагат с правомощия за разсле
дване и налагане на наказания в случаи
на неспазване.

(33) При нужда от договаряне на общ на
бор от изисквания за сигурност, при спо
разумение с националните регулаторн
и органи, Комисията може да получи п
равомощия да приема мерки за техничес
ко прилагане с цел постигане на достатъ
чно ниво на сигурност на електронните
съобщителни мрежи и услуги на вътреш
ния пазар, в случаите, когато на вътр
ешния пазар на една или повече държ
ави-членки предприеманите от отрас
ъла инициативи за саморегулация не с
а достигнали необходимото ниво на с
игурност. В случаите, когато са необх
одими технически мерки за реализаци
я следва да се изисква система за възс
тановяване на разходи на национално
равнище. Европейската агенция за мр
ежова и информационна сигурност
(Enisa) следва да допринася за хармониз
ирането на съответните технически и ор
ганизационни мерки за сигурност чрез п
редоставяне на експертни препоръки. Н
ационалните регулаторни органи следва
да разполагат с правомощия да отправя
т задължителни инструкции, свързани с
мерките за техническа реализация, прие
ти съгласно Рамковата директива. За да
изпълняват своите задължения, те следв
а да разполагат с правомощия за разсле
дване и налагане на наказания в случаи
на неспазване.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(36) С цел осигуряване на сигурност на
пазарните субекти по отношение на рег
улаторните условия, е необходим опред
елен срок за прегледи на пазара. Важно
е да се извършва редовен анализ на паза
ра и в рамките на разумен и подходящ с
рок. Срокът следва да отчита дали съотв
етният пазар е подлежал преди на анали
з и е бил надлежно нотифициран. Неусп
ешното анализиране на пазар от страна
на национален регулаторен орган в рамк
ите на срока може да наруши вътрешни
я пазар и нормалните процедури за нару
шение могат да не породят желания ефе
кт навреме. Поради това, Комисията сле
два да може да поиска от Органа да съд
ейства в изпълнението на задачите на въ
просния национален регулаторен орган, 
в частност да издаде становище съдърж
ащо проектомярка, анализа на съответн
ия пазар и подходящите задължения, ко
ито след това Комисията може да налож
и.

(36) С цел осигуряване на сигурност на
пазарните субекти по отношение на рег
улаторните условия, е необходим опред
елен срок за прегледи на пазара. Важно
е да се извършва редовен анализ на паза
ра и в рамките на разумен и подходящ с
рок. Срокът следва да отчита дали съотв
етният пазар е подлежал преди на анали
з и е бил надлежно нотифициран. Неусп
ешното анализиране на пазар от страна
на национален регулаторен орган в рамк
ите на срока може да наруши вътрешни
я пазар и нормалните процедури за нару
шение могат да не породят желания ефе
кт навреме. Поради това, Комисията мо
же, в съгласие с НРО, да поиска от Орга
на да съдейства в изпълнението на задач
ите на въпросния национален регулатор
ен орган, в частност да издаде становищ
е съдържащо проектомярка, анализа на
съответния пазар и подходящите задъл
жения, които след това Комисията може
да наложи.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(53) Премахването на правни и админис
тративни бариери за общо разрешение и
ли права на ползване на спектър или но
мера с европейско отражение, следва да
благоприятства развитието на технолог
ии и услуги и да допринася за подобряв
ане на конкуренцията. Докато координи
рането на техническите условия за дост
ъпността и ефикасната употреба на ради
очестотите е организирано съгласно Ре
шението за радиочестотния спектър, мо
же също така да е необходимо, с цел по
стигане на целите на вътрешния пазар, д
а се координират или хармонизират про
цедурите за подбор и условията, прилож
ими за права и разрешения в определен
и честотни ленти, за права на ползване з
а номера и за общи разрешения. Това ва
жи по-специално за електронни съобщи
телни услуги, които по своя характер им
ат измерение на вътрешния пазар или п
резграничен потенциал, като сателитни
услуги, чието разработване би било затр
уднено от несъответствия в предоставян
ето на спектър между държавите-членк
и. Поради това, Комисията, подпомаган
а от Комитета за регулиране на съобщен
ията и отчитайки в максимална степен с
тановището на Органа, следва да може
да приема мерки за техническо прилага
не за постигане на такива цели. Меркит
е за изпълнение, приемани от Комисият
а, могат да изискват от държавите-членк
и да предоставят права на ползване на с
пектър и/или номера на тяхна територия
и, когато е необходимо, да оттеглят дру
ги съществуващи национални права на
ползване. В такива случаи, държавите-ч
ленки не следва да предоставят никакви
нови права на ползване за съответната ч
естотна лента или номерационен обхват
по национални процедури.

(53) Премахването на правни и админис
тративни бариери за общо разрешение и
ли права на ползване на спектър или но
мера с европейско отражение, следва да
благоприятства развитието на технолог
ии и услуги и да допринася за подобряв
ане на конкуренцията. Докато координи
рането на техническите условия за дост
ъпността и ефикасната употреба на ради
очестотите е организирано съгласно Ре
шението за радиочестотния спектър, мо
же също така да е необходимо, с цел по
стигане на целите на вътрешния пазар, д
а се координират или хармонизират про
цедурите за подбор и условията, прилож
ими за права и разрешения в определен
и честотни ленти, за права на ползване з
а номера и за общи разрешения. Това ва
жи по-специално за електронни съобщи
телни услуги, които по своя характер им
ат измерение на вътрешния пазар или п
резграничен потенциал, като сателитни
услуги, чието разработване би било затр
уднено от несъответствия в предоставян
ето на спектър между държавите-членки
и между ЕС и трети държави, като с
е вземат предвид решенията на межд
ународни организации, занимаващи се
с управлението на радиоспектъра, ка
то например Международния съюз по
далекосъобщения (ITU) и Европейскат
а конференция по пощи и далекосъоб
щения (CEPT). Поради това, Комисият
а, подпомагана от Комитета за регулира
не на съобщенията и отчитайки в макси
мална степен становището на Органа, с
ледва да може да приема мерки за техни
ческо прилагане за постигане на такива
цели. Мерките за изпълнение, приемани
от Комисията, могат да изискват от дър
жавите-членки да предоставят права на
ползване на спектър и/или номера на тя
хна територия и, когато е необходимо, д
а оттеглят други съществуващи национа
лни права на ползване. В такива случаи, 
държавите-членки не следва да предоста
вят никакви нови права на ползване за с
ъответната честотна лента или номерац
ионен обхват по национални процедури.
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Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива установява хар
монизирана рамка за регулирането на ел
ектронните съобщителни услуги, електр
онните съобщителни мрежи, свързаните
с тях съоръжения и услуги и някои аспе
кти на крайното оборудване. Тя устан
овява задачите на националните регулат
орни органи и установява съвкупност от
процедури за осигуряване на хармонизи
рано прилагане на регулаторната рамка
в цялата Общност.

1. Настоящата директива установява хар
монизирана рамка за регулирането на ел
ектронните съобщителни услуги, електр
онните съобщителни мрежи, свързаните
с тях съоръжения и услуги. Тя установя
ва задачите на националните регулаторн
и органи и установява съвкупност от пр
оцедури за осигуряване на хармонизира
но прилагане на регулаторната рамка в
цялата Общност.

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава смущен
ия, които застрашават функционирането
на радионавигационна служба или друга
служба за сигурност или по друг начин
сериозно увреждат, затрудняват или мн
огократно прекъсват дейността на радио
навигационна служба, която работи в съ
ответствие с приложимите разпоредби н
а Общността или на националното зако
нодателство.

т) „вредни смущения“ означава смущен
ия, които застрашават функционирането
на радионавигационна служба или друга
служба за сигурност или по друг начин
сериозно увреждат, затрудняват или мн
огократно прекъсват дейността на радио
навигационна служба, която работи в съ
ответствие с приложимите разпоредби н
а Общността или на международното
или националното законодателство.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
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Член 1 – точка 2 – буква д
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 2 – буква т

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава смущен
ия, които застрашават функционирането
на радионавигационна служба или друга
служба за сигурност или по друг начин
сериозно увреждат, затрудняват или мн
огократно прекъсват дейността на радио
навигационна служба, която работи в съ
ответствие с приложимите разпоредби н
а Общността или на националното зако
нодателство.“

т) „вредни смущения“ означава смущен
ия, които застрашават функционирането
на радионавигационна служба или друга
служба за сигурност или по друг начин
сериозно увреждат, затрудняват или мн
огократно прекъсват дейността на радио
навигационна служба, която работи в съ
ответствие с приложимите разпоредби н
а Общността или на националното зако
нодателство и в съответствие с межд
ународните радиочестотни планове.“

Justification

Given the seriousness of problems of interference between broadcasting and two-way services 
(reception and transmission), it is essential that digital broadcasting services be protected 
against harmful interference in accordance with international frequency plans, in particular 
the ITU Geneva Plan (GE-06). The definition of harmful interference must therefore be 
amended accordingly.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Държавите-членки гарантират, че пре
дприятията, предоставящи електронни с
ъобщителни мрежи и услуги, предостав
ят цялата информация, включително и
финансова информация, необходима на
националните регулаторни органи, за да
гарантират съответствие с разпоредбите
на настоящата директива и на специфич
ните директиви или на решенията, взети
в съответствие с настоящата директива
и специфичните директиви. Тези предп
риятия също са задължени да предст
авят информация относно бъдещи пр
омени в мрежи или услуги, които мога
т да имат влияние върху услугите на
едро, предоставяни на конкуренти. Те
зи предприятия предоставят такава инф
ормация незабавно при поискване и в съ
ответствие със сроковете, и в степен на
подробност, изисквани от националния
регулаторен орган. Информацията, изис
квана от националния регулаторен орга
н, е пропорционална на изпълнението н
а посочената задача. Националния регул
аторен орган мотивира искането си за и
нформация.

1. Държавите-членки гарантират, че пре
дприятията, предоставящи електронни с
ъобщителни мрежи и услуги, предостав
ят цялата информация, включително и
финансова информация, необходима на
националните регулаторни органи, за да
гарантират съответствие с разпоредбите
на настоящата директива и на специфич
ните директиви или на решенията, взети
в съответствие с настоящата директива
и специфичните директиви. Тези предпр
иятия предоставят такава информация н
езабавно при поискване и в съответстви
е със сроковете, и в степен на подробно
ст, изисквани от националния регулатор
ен орган. Информацията, изисквана от н
ационалния регулаторен орган, е пропо
рционална на изпълнението на посочена
та задача. Националният регулаторен ор
ган мотивира искането си за информаци
я, като в същото време гарантира тъ
рговската тайна в съответствие със
законодателството на Общността и
националното законодателство.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки следва да не на
лагат условия относно предоставяне
то на електронни съобщителни услуг
и от друга държава-членка.

Изменение 24

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
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Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на двумесечния срок, посо
чен в параграф 4, Комисията може да вз
еме решение, с което се изисква от въ
просния национален регулаторен орган
да оттегли проектомярката. Комисията
отчита в максимална степен становищет
о на органа, представено в съответствие
с член 5 от Регламент […/ЕО] преди изд
аване на решение. Решението е придру
жено от подробен и обективен анализ н
а причините, поради които Комисията с
мята, че проектомярката следва да не бъ
де приета, заедно с конкретни предложе
ния за изменение на проектомярката.

5. В рамките на двумесечния срок, посо
чен в параграф 4, Комисията може да пр
епоръча на въпросния национален регу
латорен орган да оттегли проектомяркат
а. Комисията отчита в максимална степе
н становището на органа, представено в
съответствие с член 5 от Регламент […/
ЕО] преди издаване на решение. Препор
ъката е придружена от подробен и обе
ктивен анализ на причините, поради кои
то Комисията смята, че проектомярката
следва да не бъде приета, заедно с конкр
етни предложения за изменение на прое
ктомярката.

Изменение 25

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на три месеца след издаван
ето на решение от страна на Комисията
в съответствие с параграф 5, с което се
изисква националният регулаторен орга
н да оттегли проектомярка, националн
ият регулаторен орган изменя или оттег
ля проектомярката. Ако проектомярката
бъде изменена, националният регулатор
ен орган провежда обществена консулта
ция в съответствие с процедурите, пред
видени в член 6, и повторно уведомява
Комисията за изменената проектомярка
в съответствие с разпоредбите на парагр
аф 3.

6. В рамките на три месеца след издаван
ето на препоръката от страна на Комис
ията в съответствие с параграф 5, към н
ационалния регулаторен орган за отте
гляне на проектомярка, националният р
егулаторен орган изменя или оттегля пр
оектомярката. Ако проектомярката бъде
изменена, националният регулаторен ор
ган провежда обществена консултация в
съответствие с процедурите, предвиден
и в член 6, и повторно уведомява Комис
ията за изменената проектомярка в съот
ветствие с разпоредбите на параграф 3.

Изменение 26
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако дадена проектомярка е била из
менена в съответствие с параграф 6, 
Комисията може да вземе решение, с
което да изисква от националния регу
латорен орган да наложи специфично
задължение по членове от 9 до 13а от
Директива 2002/19/ЕО (Директива за
достъпа) и член 17 от Директива
2002/22/ЕО (Директива за универсална
та услуга) в рамките на определен сро
к.

В този случай Комисията преследва с
ъщите цели на политиката, както е
предвидено за национални регулаторн
и органи в член 8. Комисията отчита
в максимална степен становището н
а Органа, представено в съответстви
е с член 6 от Регламент […./ЕО], в час
тност при изготвяне на подробности
те около задълженията, които да бъд
ат наложени.

заличава се

Изменение 27

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Мерките, посочени в параграф 1, це
лящи изменение на несъществени еле
менти от настоящата директива чр
ез нейното допълване, се приемат в съ
ответствие с процедурата по регулир
ане с контрол, предвидена в член 22, п
араграф 3. При належаща нужда от с
пешни действия Комисията може да
използва извънредната процедура, пре
двидена в член 22, параграф 4.

заличава се

Изменение 28

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква д
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 8 – параграф 4 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гарантиране, че предприятията, 
които предоставят електронни съоб
щителни мрежи и услуги, и съответн
ите сектори си сътрудничат за защи
тата и утвърждаването на законнот
о съдържание, предоставяно чрез тез
и мрежи и услуги.

Обосновка

It seems appropriate to give a coordinating remit to the European Electronic 
Communications Market Authority, or to the coordinating body superseding it, so as to 
guarantee cooperation between electronic communications service operators as regards 
combating copyright breaches, which are increasing enormously.

Изменение 29

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Държавите-членки гарантират ефекти
вното управление на радиочестотите за
електронни съобщителни услуги на тяхн
а територия в съответствие с член 8. Те
гарантират, че разпределянето и предос
тавянето на такива радиочестоти от нац
ионалните регулаторни органи се основ
ава на обективни, прозрачни, недискрим
инационни и пропорционални критери
и.

1. Държавите-членки гарантират ефекти
вното управление на радиочестотите за
електронни съобщителни услуги на тяхн
а територия в съответствие с член 8. Те
гарантират, че разпределянето и предос
тавянето на такива радиочестоти от нац
ионалните регулаторни органи се основ
ава на обективни, прозрачни, недискрим
инационни и пропорционални критерии
и че разпределянето и предоставянет
о на радиочестотен спектър от наци
оналните регулаторни органи гарант
ира ефективна конкуренция, като се в
земат предвид съответните национа
лни честотни планове и предишни ре
шения на международни организации
относно управлението на радиочесто
тния спектър.

Изменение 30

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки насърчават хармон
изирането на употребата на радиочестот
и навсякъде в Общността, в съответстви
е с необходимостта да бъде гарантирано
ефикасно и ефективно използване на съ
щите съгласно Решение № 676/2002/ЕО
(Решение за радиочестотния спектър).

2. Държавите-членки насърчават хармон
изирането на употребата на радиочестот
и, когато това е осъществимо, навсяк
ъде в Общността, в съответствие с необ
ходимостта да бъде гарантирано ефикас
но и ефективно използване на същите с
ъгласно Решение № 676/2002/ЕО (Реше
ние за радиочестотния спектър), като в
земат предвид съответните национа
лни честотни планове и предишни ре
шения на международни организации
относно управлението на радиочесто
тния спектър.

Изменение 31

Предложение за директива - акт за изменение
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Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) избягване на нарушения на конкуре
нцията

Изменение 32

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазване на ограничение в съответств
ие с параграф 4 по-долу.

г) спазване на ограничение в съответств
ие с параграф 4 по-долу, включително
ограниченията, които целят гаранти
ране на осъществяването на целите н
а политиката в областта на култура
та и медиите, като например култур
но и езиково многообразие и плурализъ
м на медиите.

Изменение 33

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки разполагат с к
омпетенция за определяне на обхват
а, естеството и продължителностт
а на ограниченията, които целят нас
ърчаването на целите на политикат
а в областта на културата и медиит
е, като например културно и езиково
разнообразие и плурализъм на медиит
е, в съответствие с техните национа
лни законодателства.
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Изменение 34

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че пре
дприятия могат да прехвърлят или отда
ват под наем на други предприятия инд
ивидуални права на ползване на радиоч
естоти в честотните ленти, за които тов
а е предвидено в мерките за изпълнени
е, приети съгласно член 9в, без предвар
ителното съгласие на националния регу
латорен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че пре
дприятия могат да прехвърлят или отда
ват под наем на други предприятия инд
ивидуални права на ползване на радиоч
естоти в честотните ленти, за които тов
а е предвидено в мерките за изпълнени
е, приети съгласно член 9в, с предварит
елното съгласие на националния регула
торен орган.

В други честотни ленти, държавите-чле
нки също могат да предвидят прехвърля
нето или отдаването под наем на индив
идуални права на ползване на радиочест
оти от едни предприятия на други.

В други честотни ленти, държавите-чле
нки също могат да предвидят прехвърля
нето или отдаването под наем на индив
идуални права на ползване на радиочест
оти от едни предприятия на други, с пре
дварителното съгласие на националн
ите регулаторни органи.

Изменение 35

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 9в – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел допринасяне за развитието на вът
решния пазар, за постигането на принци
пите на настоящия член, Комисията мо
же да приеме подходящи мерки за изпъ
лнение за:

С цел допринасяне за развитието на вът
решния пазар, за постигането на принци
пите на настоящия член, Комисията в съ
гласие с националните регулаторни о
ргани може да препоръча подходящи м
ерки за изпълнение за:
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а) хармонизиране на определянето на че
стотните ленти, за които права на ползв
ане могат да се прехвърлят или отдават
под наем между предприятия;

а) хармонизиране на определянето на че
стотните ленти, за които права на ползв
ане могат да се прехвърлят или отдават
под наем между предприятия;

б) хармонизиране на условията, свързан
и с такива права и условията, процедури
те, максимално допустимите граници, о
граниченията, оттеглянията и преходни
те правила, приложими за такива прехв
ърляния или отдавания под наем;

б) хармонизиране на условията, свързан
и с такива права и условията, процедури
те, максимално допустимите граници, о
граниченията, оттеглянията и преходни
те правила, приложими за такива прехв
ърляния или отдавания под наем;

в) хармонизиране на специфичните мер
ки за гарантиране на лоялна конкуренци
я при прехвърляне на индивидуални пра
ва;

в) хармонизиране на специфичните мер
ки за гарантиране на лоялна конкуренци
я при прехвърляне на индивидуални пра
ва;

г) създаване на изключение от принцип
а на неутралност на услугите или технол
огиите, както и за хармонизиране на обх
вата и характера на всички изключения
от тези принципи в съответствие с член
9, параграфи 3 и 4, различни от тези, 
целящи гарантирането на насърчаван
е на културното и езиково разнообраз
ие и плурализма на медиите.

г) създаване на изключение от принцип
а на неутралност на услугите или технол
огиите, както и за хармонизиране на обх
вата и характера на всички изключения
от тези принципи. Всички изключения
са в съответствие с член 9, параграфи 3 
и 4.

Изменение 36

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква а
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Държавите-членки поддържат хармон
изирането на номерационните ресурси в
рамките на Общността, когато това насъ
рчава функционирането на вътрешния п
азар или поддържа развитието на панев
ропейските услуги. Комисията може да
предприеме подходящи технически из
пълнителни мерки по този въпрос, ко
ито могат да включват установяване
на принципи на тарифиране за специ
фични номера или номерационни блок
ове. Изпълнителните мерки могат да
предоставят на Органа специфични о
тговорности за прилагането на тези
мерки.

2. Държавите-членки поддържат хармон
изирането на номерационните ресурси в
рамките на Общността, когато това насъ
рчава функционирането на вътрешния п
азар или поддържа развитието на панев
ропейските услуги. В тази връзка, Ком
исията може да препоръча в съгласие с
националните регулаторни органи по
дходящи технически изпълнителни м
ерки.

Мерките, целящи изменение на несъщ
ествени елементи от настоящата ди
ректива чрез нейното допълване, се п
риемат в съответствие с процедурат
а по регулиране с контрол, предвидена
в член 22, параграф 3. При належаща
нужда от спешни действия Комисия
та може да използва извънредната пр
оцедура, предвидена в член 22, парагра
ф 4.

Изменение 37

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Когато предприятие, предоставящо е
лектронни съобщителни мрежи, има пра
во, според националното законодателст
во, да инсталира съоръжения върху, над
или под обществен или частен имот, ил
и може да се възползва от процедура за
отчуждаване или ползване на имот, нац
ионалните регулаторни органи трябва д
а могат да налагат съвместното ползван
е на такова съоръжение или имущество, 
включително достъп до сгради, стълбов
е, антени, проводи, люкове и улични кут
ии.

1. Когато предприятие, предоставящо е
лектронни съобщителни мрежи, има пра
во, според националното законодателст
во, да инсталира съоръжения върху, над
или под обществен или частен имот, ил
и може да се възползва от процедура за
отчуждаване или ползване на имот, нац
ионалните регулаторни органи трябва д
а могат да налагат съвместното ползван
е на такова съоръжение или имущество, 
включително достъп до сгради, стълбов
е, антени, проводи, люкове и улични кут
ии, при условие, че се предостави подх
одяща и пропорционална компенсация
на справедлива пазарна цена за прите
жателите на тези права.

Изменение 38

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предприемани от национале
н регулаторен орган в съответствие с па
раграф 1, са обективни, прозрачни и про
порционални.

3. Мерките, предприемани от национале
н регулаторен орган в съответствие с па
раграф 1, са обективни, прозрачни, неди
скриминационни и пропорционални и с
е вземат в съответствие с процедура
та, предвидена в член 7а, параграф.  

Изменение 39

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 13а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Държавите-членки гарантират, че пре
дприятията, предоставящи обществени
съобщителни мрежи, предприемат всич
ки необходими стъпки за гарантиране н
а целостта на своите мрежи, за да осигу
ряват непрекъснатостта на предоставян
ите по тези мрежи услуги.

2. Държавите-членки гарантират, че пре
дприятията, предоставящи обществени
съобщителни мрежи, предприемат подх
одящи стъпки за гарантиране на целост
та на своите мрежи, за да осигуряват не
прекъснатостта на предоставяните по те
зи мрежи услуги. Държавите-членки г
арантират, че националните регулат
орни органи редовно се консултират с
предприятията, с цел гарантиране на
вземането на подходящи мерки за гар
антиране на сигурността или целост
та.

Изменение 40

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 13а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, отчитайки в максимал
на степен становището на Органа, п
редставено в съответствие с член 4, 
параграф 3, буква б) от Регламент
[…./ЕО], може да приеме подходящи
технически мерки с оглед хармонизир
ане на мерките, посочени в параграфи
1, 2 и 3, включително мерките, опреде
лящи обстоятелствата, формата и
процедурите, приложими за изискван
ията за нотифициране. Тези мерки, ц
елящи изменение на несъществени ел
ементи от настоящата директива ч
рез нейното допълване, се приемат в с
ъответствие с процедурата, предвиде
на в член 22, параграф 3. При належа
ща нужда от спешни действия Комис
ията може да използва извънредната
процедура, предвидена в член 22, параг
раф 4.

заличава се

Изменение 41
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 13 б – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че нац
ионалните регулаторни органи имат пра
вомощия да изискват от предприятия, п
редоставящи обществени съобщителни
мрежи или обществено достъпни електр
онни съобщителни услуги, да:

2. Държавите-членки гарантират, че нац
ионалните регулаторни органи, когато
е целесъобразно, имат правомощия да и
зискват от предприятия, предоставящи
обществени съобщителни мрежи или об
ществено достъпни електронни съобщи
телни услуги, да:

Обосновка

The proposed enforcement powers in the form of NRA binding instructions, security audits 
and the ability to require information provision on network operators is an additional 
compliance burden and should be minimised, so that over the longer term they do not harm 
development of new technologies to market.

Изменение 42

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 13б – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки гарантират н
аличието на схема за възстановяване
на разходите за предприятията, пред
оставящи обществени съобщителни
мрежи или обществено достъпни еле
ктронни съобщителни услуги, когато
Комисията приеме технически мерки
за изпълнение в съответствие с член
13а, параграф 4.

Обосновка

The proposed enforcement powers in the form of NRA binding instructions, security audits 
and the ability to require information provision on network operators is an additional 
compliance burden and should be minimised, so that over the longer term they do not harm 
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development of new technologies to market.

Изменение 43

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 16 – буква г
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може, отчитайки в макс
имална степен становището на Орга
на, представено в съответствие с чле
н 7от Регламент […/ЕО], да приеме ре
шение, идентифициращо транснационал
ните пазари.

4. Комисията може, след консултация
с националните регулаторни органи, 
да приеме решение, идентифициращо тр
анснационалните пазари.

Това решение, целящо изменение на нес
ъществени елементи от настоящата дир
ектива чрез нейното допълване, се прие
ма в съответствие с процедурата по регу
лиране с контрол, предвидена в член 22, 
параграф 3. При належаща нужда от
спешни действия Комисията може д
а използва извънредната процедура, п
редвидена в член 22, параграф 4.

Това решение, целящо изменение на нес
ъществени елементи от настоящата дир
ектива чрез нейното допълване, се прие
ма в съответствие с процедурата по регу
лиране с контрол, предвидена в член 22, 
параграф 3.

Изменение 44

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква в
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 16 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Adlib Express Watermark



PE404.823v02-00 34/42 AD\724548BG.doc

BG

Комисията, отчитайки в максимална сте
пен становището на органа, представен
о в съответствие с член 6 от Регламент
[…./ЕО], може да приеме решение, кое
то да изисква от националния регулат
орен орган да определи някои предприя
тия като притежаващи значителна пазар
на сила и да наложи специфични задъл
жения съгласно членове 8, 9 до 13а от Д
иректива 2002/19/ЕО (Директива за дост
ъпа) и член 17 от Директива 2002/22/ЕО
(Директива за универсалната услуга) сп
рямо така определените предприятия. В
този случай Комисията преследва същи
те цели на политиката, както е предвиде
но за национални регулаторни органи в
член 8.

Комисията, отчитайки в максимална сте
пен становището на органа, представен
о в съответствие с член 6 от Регламент
[…./ЕО], може да препоръча на национ
алния регулаторен орган да определи ня
кои предприятия като притежаващи зна
чителна пазарна сила и да наложи специ
фични задължения съгласно членове 8, 
9 до 13а от Директива 2002/19/ЕО (Дире
ктива за достъпа) и член 17 от Директив
а 2002/22/ЕО (Директива за универсална
та услуга) спрямо така определените пре
дприятия. В този случай Комисията пре
следва същите цели на политиката, какт
о е предвидено за национални регулатор
ни органи в член 8.

Изменение 45

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга разпоредбите на член
9 от настоящата директива и на членове
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО (Директи
ва за разрешение), ако Комисията откри
е, че несъответствия в прилагането от ст
рана на националните регулаторни орга
ни на регулаторните задачи, определени
в настоящата директива и Специфичнит
е директиви, могат да създадат бариера
за вътрешния пазар, Комисията може, о
тчитайки в максимална степен станови
щето на Органа, ако има такова, да прие
ме препоръка или решение за хармониз
ираното прилагане на разпоредбите от н
астоящата директива и Специфичните д
ирективи за бъдещото постигане на цел
ите, установени в член 8.

1. Без да се засяга разпоредбите на член
9 от настоящата директива и на членове
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО (Директи
ва за разрешение), ако Комисията откри
е, че несъответствия в прилагането от ст
рана на националните регулаторни орга
ни на регулаторните задачи, определени
в настоящата директива и Специфичнит
е директиви, могат да създадат бариера
за вътрешния пазар, Комисията може, о
тчитайки в максимална степен станови
щето на Органа, ако има такова, да прие
ме препоръка за хармонизираното прил
агане на разпоредбите от настоящата ди
ректива и Специфичните директиви за б
ъдещото постигане на целите, установе
ни в член 8.

Изменение 46
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Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решението, посочено в параграф 1, 
целящо изменение на несъществени е
лементи от настоящата директива
чрез нейното допълване, се приема в с
ъответствие с процедурата по регули
ране с контрол, предвидена в член 22, 
параграф 3. При належаща нужда от
спешни действия Комисията може д
а използва извънредната процедура, п
редвидена в член 22, параграф 4.

заличава се

Изменение 47

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерки, приети съгласно параграф 1, 
могат да включват идентифициране
то на хармонизиран или координиран
подход за справяне със следните въпро
си:

заличава се

а) последователно прилагане на регула
торни подходи, включително регулат
орно третиране на нови услуги;
б) въпроси, свързани с номериране, име
нуване и адресиране, включително но
мерационни блокове, преносимост на
номера и идентификатори, системи з
а превод на номера и адреси и достъп
до спешни услуги „112“;
в) потребителски въпроси, включите
лно достъпност на електронни съобщ
ителни услуги и оборудване за крайни
потребители с увреждания;
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г) регулаторно счетоводство.

Изменение 48

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 23
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)
Член 21а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват правила
та за санкции, приложими спрямо нару
шения на националните разпоредби, пр
иети съгласно настоящата директива и
Специфичните директиви, и вземат всич
ки необходими мерки за гарантиране, че
те се прилагат. Предвидените санкции т
рябва да са ефективни, пропорционални
и възпиращи. Държавите-членки съобщ
ават тези разпоредби на Комисията най-
късно до [срок за прилагане на акта за и
зменение] и следва незабавно да съобща
ват за всички последващи изменения, ко
ито ги засягат.

Държавите-членки установяват правила
та за санкции, приложими спрямо нару
шения на националните разпоредби, пр
иети съгласно настоящата директива и
Специфичните директиви, и вземат всич
ки необходими мерки за гарантиране, че
те се прилагат. Предвидените санкции т
рябва да са подходящи, ефективни, про
порционални и възпиращи. Държавите-
членки съобщават тези разпоредби на К
омисията най-късно до [срок за прилага
не на акта за изменение] и следва незаба
вно да съобщават за всички последващи
изменения, които ги засягат.

Изменение 49

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 2
Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа)
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Операторите на обществени съобщит
елни мрежи имат право, по молба на оп
равомощени за целта други предприяти
я в съответствие с член 4 от Директива
2002/20/ЕО (Директива за разрешение), 
и задължение да договарят взаимосвърз
аността си с оглед на предоставянето на
обществени електронни съобщителни у
слуги, за да се гарантира предоставяне и
оперативна съвместимост на услугите в
цялата Общност. Операторите предлага
т достъп и взаимосвързаност на другите
предприятия при условия, които съотве
тстват на задълженията, наложени от на
ционалните регулаторни органи съгласн
о членове 5, 6, 7 и 8.

1. Операторите на обществени съобщит
елни мрежи имат право, по молба на оп
равомощени за целта други предприяти
я в съответствие с член 4 от Директива
2002/20/ЕО (Директива за разрешение), 
и задължение да договарят взаимосвърз
аността си с оглед на предоставянето на
обществени електронни съобщителни у
слуги, за да се гарантира предоставяне и
оперативна съвместимост на услугите в
цялата Общност. Операторите предлага
т достъп и взаимосвързаност на другите
предприятия при условия, които съотве
тстват на задълженията, наложени от на
ционалните регулаторни органи съгласн
о членове 5, 6, 7 и 8. Въпреки това ред
ът и условията за взаимосвързаност
не трябва да въвеждат неоправдани б
ариери пред оперативната съвмести
мост.

Изменение 50

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 4
Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа)
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. В контекста на пазарните и технологи
чните промени, Комисията може да при
еме мерки за изпълнение за изменение н
а приложение I. Мерките, целящи изм
енение на несъществени елементи от
настоящата директива, се приемат в
съответствие с процедурата по регул
иране с контрол, предвидена в член 14, 
параграф 3. При належаща нужда от
спешни действия Комисията може д
а използва извънредната процедура, п
редвидена в член 14, параграф 4.
При изготвяне на разпоредбите, посо
чени в настоящия параграф, Комисия
та може да бъде подпомагана от Евр
опейския орган за пазара на електрон
ни съобщения (наричан по-долу „Орга
нът“).“

2. В контекста на пазарните и технологи
чните промени, Комисията, като се кон
султира с националните регулаторни
органи, може да препоръча мерки за из
пълнение за изменение на приложение
I.

Изменение 51

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква -а (нова)
Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа)
Член 12 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 1 се добавя следната бу
ква:

„ба) да сключват споразумения за съв
местно ползване на мрежата за ради
одостъп за покриване на отдалечени
и/или непечеливши райони с цел да се
предлага и предоставя достъп до разл
ични варианти на услуги по цялата т
еритория на всяка държава-членка в п
олза на потребителите и околната с
реда.“

Изменение 52

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 9

Adlib Express Watermark



AD\724548BG.doc 39/42 PE404.823v02-00

BG

Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа)
Член 13 а – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато национален регулаторен орган
възнамерява да наложи задължение за ф
ункционално разделяне, той отправя м
олба до Комисията, която включва:

2. Когато национален регулаторен орган
възнамерява да наложи задължение за ф
ункционално разделяне, той уведомява
Комисията и прилага:

Изменение 53

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 1
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилага се и следното определение: 2. Прилагат се и следните определени
я:

„общо разрешение“ означава правна ра
мка, установена от съответната държава-
членка, която осигурява права за предос
тавяне на електронни съобщителни мре
жи или услуги и определени, специфичн
ите за отрасъла задължения, които мога
т да се прилагат за всички или за някои
видове електронни съобщителни мрежи
и услуги в съответствие с настоящата Д
иректива.

„общо разрешение“ означава правна ра
мка, установена от съответната държава-
членка, която осигурява права за предос
тавяне на електронни съобщителни мре
жи или услуги и определени, специфич
ните за отрасъла задължения, които мог
ат да се прилагат за всички или за няко
и видове електронни съобщителни мре
жи и услуги в съответствие с настоящат
а Директива.

„глобални телекомуникационни услуг
и“ са услуги за управляване на бизнес
данни и гласови услуги за мултинацио
нални компании, разположени в разли
чни страни и често на различни кон
тиненти; тези услуги са трансграни
чни по същността си и в рамките на
Европа са паневропейски.

Изменение 54

Предложение за директива - акт за изменение
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Член 3 – точка 2 а (нова)
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) В член 3 се добавя следният парагр
аф:

„3а. Новите глобални телекомуникац
ионни услуги подлежат само на опрос
тена процедура на нотифициране със
специфично регистриране на дейност
в областта на електронните съобщи
телни услуги като „глобални телеком
уникационни услуги“.”

Изменение 55

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) избягване на сериозен риск от вредни
смущения; или

а) избягване на сериозен риск от вредни
смущения; избягване на нарушения на
конкуренцията; или

Изменение 56

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Без да бъдат нарушавани специалните к
ритерии, определени предварително от
държавите-членки, за предоставяне на п
рава на ползване на радиочестоти от дос
тавчици на радио и телевизионно съдър
жание с оглед постигане на цели от общ
интерес в съответствие с правото на Об
щността, такива права на ползване се пр
едоставят чрез обективни, прозрачни, н
е допускащи дискриминация и пропорц
ионални процедури и, в случая на радио
честотите, в съответствие с разпоредбит
е на член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Ра
мкова директива). Процедурите също та
ка са отворени, освен в случаи, когато п
редоставянето на индивидуални права н
а ползване на радиочестоти на доставчи
ци на радио- и телевизионно съдържани
е може да се окаже съществено за изпъл
нение на дадено задължение, определен
о предварително от държавата-членка, к
оето е необходимо за постигане на цел
от общ интерес в съответствие с правот
о на Общността.

Без да бъдат нарушавани специалните к
ритерии, определени предварително от
държавите-членки, за предоставяне на п
рава на ползване на радиочестоти от дос
тавчици на радио и телевизионно съдър
жание с оглед постигане на цели от общ
интерес в съответствие с правото на Об
щността, такива права на ползване се пр
едоставят чрез обективни, прозрачни, н
е допускащи дискриминация и пропорц
ионални процедури и, в случая на радио
честотите, в съответствие с разпоредбит
е на член 9 от Директива 2002/21/ЕО (Ра
мкова директива). Процедурите също та
ка са отворени, освен в случаи, когато п
редоставянето на индивидуални права н
а ползване на радиочестоти на доставчи
ци на радио- и телевизионно съдържани
е може да се окаже съществено за изпъл
нение на дадено задължение, определен
о предварително от държавата-членка, к
оето е необходимо за постигане на цел
от общ интерес в съответствие с правот
о на Общността. Държавите-членки пу
бликуват обосновка за предоставянет
о на индивидуални права на ползване н
а радиочестоти.

Изменение 57

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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5. Държавите-членки не ограничават бр
оя на предоставените права на ползване, 
освен когато това е необходимо за гара
нтиране на ефективното използване на р
адиочестотите в съответствие с разпоре
дбите на член 7.

5. Държавите-членки не ограничават бр
оя на предоставените права на ползване, 
освен когато това е необходимо за гара
нтиране на ефективното използване на р
адиочестотите в съответствие с разпоре
дбите на член 7. Следва надлежно да се
вземат предвид заварените инвестиц
ии, включително случаите, в които н
астоящото дружество е наследило съ
ществуващата мрежа от бившия об
ществен телекомуникационен операт
ор, както и равнището на конкуренци
я.

Изменение 58

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 6 а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел постигане на целите, установен
и в член 1, и без засягане на разпоредби
те на член 5, параграф 2 от настоящата
директива, Комисията може да приеме
мерки за изпълнение:

1. С цел постигане на целите, установен
и в член 1, и без засягане на разпоредби
те на член 5, параграф 2 от настоящата
директива, Комисията, като се консул
тира с националните регулаторни ор
гани, може да препоръча мерки за изпъ
лнение:

Изменение 59

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)
Член 6 б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Отчитайки в максимална степен стан
овището на Органа, Комисията приема
мярка за подбор на предприятията, на к
оито да се издадат индивидуални права
на ползване на радиочестоти или номер
а. Мярката посочва времето, в рамки
те на което такива права на ползване
следва да бъдат предоставени от нац
ионалните регулаторни органи. В тоз
и случай Комисията действа в съотве
тствие с процедурата, предвидена в ч
лен 14а, параграф 2.’

2. Отчитайки в максимална степен стан
овището на Органа, Комисията, като се
консултира с националните регулато
рни органи, може да препоръча мярка
за подбор на предприятията, на които да
се издадат индивидуални права на ползв
ане на радиочестоти или номера.

Изменение 60

Предложение за директива - акт за изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ І – точка 3 – буква ж
Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешение)

Приложение – част А – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) добавя се следната точка 19:
‘19. Спазване на националните мерки
за изпълнение на Директива 2001/29/Е
О на Европейския парламент и на Съв
ета и Директива 2004/48/ЕО на Европ
ейския парламент и на Съвета“.

заличава се
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