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КРАТКА ОБОСНОВКА

La proposition de la Commission entend modifier le cadre réglementaire européen actuel en 
matière de communications électroniques, à savoir celui dessiné par la directive-cadre et les 
directives Autorisation et Accès, afin de parvenir à l'émergence d'un véritable marché 
intérieur des télécommunications. La proposition a pour objectifs fondamentaux d'améliorer 
l'efficacité des communications électroniques, de faire en sorte que la réglementation soit plus 
efficace et plus simple tant pour les opérateurs que pour les autorités de régulation nationales 
(ARN), et d'obtenir une harmonisation des normes communautaires, afin de stimuler les 
investissements et l'innovation, et d'accroître les avantages en faveur du consommateur. Les 
principales modifications apportées à la directive-cadre et aux directives Autorisation et 
Accès consistent dans la réforme de la gestion du spectre, l'introduction de la séparation 
fonctionnelle et le renforcement des pouvoirs de la Commission vis-à-vis des États membres.

Compte tenu de la proposition, votre rapporteur pour avis propose les amendements suivants:

A. Directive-cadre:

● À l’article 6, dernier alinéa, en liaison avec la publicité donnée aux résultats de la 
procédure de consultation par l'ARN, il conviendrait de renforcer la confidentialité des 
informations transmises par les entreprises.

● À l’article 19, paragraphe 1, en liaison avec les mesures d’harmonisation que doit 
adopter la Commission lorsqu’il existe des divergences dans l'accomplissement, par les 
ARN, des tâches réglementaires spécifiées dans la directive-cadre et dans les directives 
particulières, la Commission se voit attribuer un pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne le choix à effectuer entre une "décision " ou une "recommandation", la 
procédure de réglementation avec contrôle n’étant prévue que pour la décision; il 
conviendrait donc de douter de l'opportunité de cette disposition car, en dernière 
analyse, l'importance de la participation du Parlement finirait par dépendre du choix de 
la Commission.

● À l’article 21, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les litiges transnationaux entre des 
parties établies dans des États membres différents, il conviendrait de préciser que la 
coordination des efforts des ARN afin de résoudre le litige pourrait aller jusqu'à 
l'adoption d’une décision commune.

B. Directive Autorisation:

● À l’article 10, en liaison avec le respect des conditions de l'autorisation générale ou des 
droits d'utilisation et des obligations spécifiques, il conviendrait d'insérer un 
paragraphe 6 bis (nouveau), prévoyant que les États membres permettent toujours de 
soumettre à un contrôle juridictionnel, conformément au droit interne, les sanctions 
prévues aux paragraphes 5 et 6.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) При липса на други по-конкретни 
правни основания, следва да се 
приложи член 95 от Договора за ЕО, в 
съответствие с който при процедура 
за съвместно вземане на решение 
между Европейския парламент и 
Съвета може да се приемат общи 
мерки за сближаване на 
законодателствата на държавите-
членки, които имат за цел 
създаването или функционирането на 
вътрешния пазар. Този член е 
правната основа на законодателните 
актове, изменени с настоящото 
предложение, чийто относително 
хоризонтален характер, от друга 
страна, може да оправдае този избор.  
При все това, създаването на 
регулаторен орган на европейско 
равнище би могло да наложи 
прилагането на член 308 от Договора 
за ЕО като общо основание, въпреки 
че съгласно тази разпоредба 
Европейският парламент няма 
правомощия за съвместно вземане на 
решение.   
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Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Надеждното и сигурно
съобщаване на информация по 
електронни съобщителни мрежи 
играе все по-важна роля за цялата 
икономика и обществото като цяло. 
Всичко от сложност на системата, 
техническа авария или човешка 
грешка до инциденти или атаки 
може да има последствия за 
функционирането и достъпността на 
физическите инфраструктури, които 
служат за предоставяне на важни за 
гражданите на ЕС услуги, 
включително услуги за електронно 
правителство. Поради това 
националните регулаторни органи 
следва да гарантират поддържането на 
целостта и сигурността на 
обществените съобщителни мрежи. 
Органът следва да допринася за 
повишено ниво на сигурност на 
електронните съобщения, като освен 
всичко друго предоставя експертни 
познания и препоръки и насърчава 
обмена на най-добри практики. Както 
Европейският орган, така и
националните регулаторни органи 
следва да разполагат с необходимите 
средства за изпълнение на своите 
задължения, включително правомощия 
за получаване на достатъчно 
информация, за да са в състояние да 
оценят нивото на сигурност на мрежи 
или услуги, както и обширни и 
надеждни данни за действителни 
инциденти със сигурността, които са 
имали значително въздействие върху 
работата на мрежи или услуги. Имайки 
предвид, че успешното прилагане на 
адекватна сигурност не е еднократно 
действие, а непрекъснат процес на 

(32)  Достъпността на услугите за 
електронни съобщения е от 
първостепенно значение при 
извънредни ситуации. Поради това 
националните регулаторни органи 
следва да гарантират, че се поддържа 
минимума достъпност на мрежите, 
позволяващ осъществяване на 
съобщения от първа необходимост 
при извънредни ситуации.
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с необходимите 
средства за изпълнение на своите 
задължения, включително правомощия 
за получаване на достатъчно 
информация, за да са в състояние да 
оценят нивото на сигурност на мрежи 
или услуги, както и обширни и 
надеждни данни за действителни 
инциденти със сигурността, които са 
имали значително въздействие върху 
работата на мрежи или услуги. Имайки 
предвид, че успешното прилагане на 
адекватна сигурност не е еднократно 
действие, а непрекъснат процес на 
прилагане, преглед и актуализиране, 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги следва да 
предприемат мерки, за да гарантират 
достъпност на основните мрежи в 
съответствие с оценените рискове.
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прилагане, преглед и актуализиране, от
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги следва да
се изисква да предприемат мерки за 
предпазване на тяхната цялост и 
сигурност в съответствие с оценените 
рискове, като взимат предвид най-
модерните такива мерки.

Обосновка

L'intervention des autorités de régulation est justifiée pour garantir la disponibilité des 
réseaux de communication à des fins de communications indispensables en cas d'urgence, 
mais ce sont la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché, plutôt que 
l'action des autorités de régulation, qui devraient définir le niveau de sécurité assuré pour 
garantir les communications ordinaires dans des conditions normales.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) При нужда от договаряне на общ 
набор от изисквания за сигурност, 
Комисията следва да получи 
правомощия да приема мерки за 
техническо прилагане с цел постигане 
на достатъчно ниво на сигурност на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги на вътрешния пазар. Органът 
следва да допринася за 
хармонизирането на съответните 
технически и организационни мерки 
за сигурност чрез предоставяне на 
експертни препоръки. Националните 
регулаторни органи следва да 
разполагат с правомощия да отправят 
задължителни инструкции, свързани с 
мерките за техническа реализация, 
приети съгласно Рамковата директива. 
За да изпълняват своите задължения, те 
следва да разполагат с правомощия за 
разследване и налагане на наказания в 
случаи на неспазване.

(33) Обикновено най-доброто 
средство, гарантиращо подходящ 
баланс между степента на сигурност 
и цената на постигането й, както и 
между ограниченията, налагани от 
изискванията за сигурност, и 
свободата на разработване на 
иновационни услуги, е пазарът, 
основаващ се на конкуренция. 
Понякога е необходимо договаряне на 
общ набор от изисквания за сигурност 
за предпазване от мащабна авария с 
катастрофални последици, за 
предпазване от инциденти в някоя 
мрежа с последващ ефект върху други 
мрежи и за гарантиране 
достъпността на основните услуги в 
извънредни ситуации.   В 
съответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност, 
правомощията на националните 
регулаторни органи са строго 
ограничени до необходимите за 
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постигането на тези цели.
Националните регулаторни органи 
следва да разполагат с правомощия да 
отправят задължителни инструкции, 
свързани с мерките за техническа 
реализация, приети съгласно Рамковата 
директива. За да изпълняват своите 
задължения, те следва да разполагат с 
правомощия за разследване и налагане 
на наказания в случаи на неспазване.

Обосновка

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Исторически управлението на 
телефонни мрежи и услуги се 
характеризира с висока степен на 
международно сътрудничество с цел 
обезпечаване хармонизацията на 
техническите стандарти и 
насърчаване на съвместимостта им. 
Интернет постига съвместимост 
посредством открити глобални 
стандарти за междумрежова 
маршрутизация, докато развитието 
на услугите, използващи интернет, 
зависи от свободата да се създават 
нови технически стандарти и 
протоколи без регулаторна намеса; 
тази свобода дава възможност за 
безпрецедентни иновации в 
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създаването на услуги на 
информационното общество и на 
други, некомерсиални услуги с огромни 
икономически и социални ползи за 
населението на Европа.  Всяка 
традиция в развитието и 
координирането на техническите 
стандарти е била от полза за 
обществото в съответната си 
област. Националните регулаторни 
органи следва да отчитат значението 
на иновациите и разнообразието в 
интернет протоколите и услугите и 
значението на регулаторната 
толерантност за постигането на 
тези цели.

Обосновка

Les autorités de régulation nationales ne devraient pas user de leurs compétences pour 
promouvoir une harmonisation des réseaux de communications électroniques qui briderait le 
développement de l'innovation sur Internet. 

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33б) Защитата на сигурността на 
електронните съобщения в интернет 
представлява съвместна 
отговорност, при която задължения, 
отговарящи на съответните им роли, 
имат доставчиците на хардуеър и 
софтуеър, доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи и на 
електронни съобщителни услуги, 
както и доставчиците на услуги на 
информационното общество, и 
доставчиците на други услуги, които 
използват интернет. Тези 
задължения се налагат от 
очакванията на потребителите и от 
търсенето на пазара, от национални 
мерки, от настоящата директива, от 
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Директивата за неприкосновеността 
на личния живот и електронните 
съобщения, от Директива 2000/31/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 8 юни 2000 г. за някои 
правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
във вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия)1, от 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни2, както и от 
други мерки.  Настоящата директива 
не предоставя правомощия на 
регулаторните органи да регулират 
услугите на информационното 
общество или други подобни услуги, 
които не се осигуряват срещу 
заплащане. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
националните регулаторни органи 
следва да не използват правомощия, 
предоставени съобразно настоящата 
директива за налагане на задължения 
на доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи за целите на 
сигурността, извън съответните си 
роли. 
________________________________
1 OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
2 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, 
изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ 
L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Обосновка

Les propositions de la Commission ne prouvent pas de manière imparable que l'intervention 
des autorités de régulation est nécessaire. S'agissant de la sécurité, il est particulièrement 
important que toute intervention de régulation repose sur une évaluation claire de son 
impact, dont le défaut est criant en l'espèce. Au lieu de cela, les autorités de régulation 
nationales, qui sont uniquement compétentes pour réguler les opérateurs de réseaux, 
devraient désormais réguler un marché constitué, pour sa plus grande partie, de secteurs sur 
lesquels elles n'exercent aucun contrôle (fournisseurs de logiciels et de matériel, prestataires 
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de services en ligne, etc.).

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 39а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Следва да се отчита 
необходимостта от насърчаване 
както на инвестициите, така и на 
конкуренцията, така че 
възможността на потребителите за 
избор да бъде защитена, а не 
отслабена.

Обосновка

Les directives devraient préciser clairement que la concurrence ne doit pas être sacrifiée au 
nom des investissements, au moyen notamment de la mise entre parenthèses de la régulation.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2002/21/EО
Член 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) вредни смущения: смущения, които 
застрашават функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

т) вредни смущения: смущения, които 
застрашават функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност, които 
затрудняват технически 
съвместното ползване на честоти
или по друг начин могат сериозно да 
увреждат, затрудняват или многократно 
прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
международни разпоредби, с 
разпоредбите на Общността или на 
националното законодателство.
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Обосновка

Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer des restrictions non seulement 
lorsque des interférences sont constatées, mais aussi lorsqu'il est probable que des 
interférences nuisibles se produisent. Eu égard à la gravité des problèmes d'interférences 
entre les services monodirectionnels et bidirectionnels (réception et transmission), il est 
essentiel d'assurer une protection contre les interférences nuisibles, conformément aux plans 
de fréquences arrêtés au niveau international, et en particulier au plan de Genève de l'UIT 
(GE-06). Les systèmes juridiques nationaux doivent pouvoir garantir l'utilisation commune du 
spectre.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/21/EО
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно и при 
пълна прозрачност. Националните 
регулаторни органи не търсят или 
приемат никакви указания от други 
органи във връзка с ежедневното 
изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. Само 
апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4, или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи.

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно, при пълна 
прозрачност и своевременно. 
Националните регулаторни органи не 
търсят или приемат никакви указания от 
други органи във връзка с ежедневното 
изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. Само 
апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4, или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи.

Обосновка

L'incapacité des ARN à intervenir en temps opportun, notamment lors des analyses de 
marché, peut constituer un frein pour la concurrence et l'innovation sur le marché.

Изменение 9
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2002/21/EО
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
национално ниво, чрез които всеки 
ползвател или предприятие, доставящо 
електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, засегнати от решение на 
национален регулаторен орган, да имат 
правото да обжалват решението пред 
апелативен орган, независим от 
страните по спора. Този орган, който 
може да бъде и съд, разполага с 
подходящ експертен потенциал, за да 
може да изпълнява функциите си.  
Държавите-членки осигуряват, че 
същността на спора е надлежно 
отчитана и действа ефикасен механизъм 
за обжалване. 

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
национално ниво, чрез които всеки 
ползвател или предприятие, доставящо 
електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, засегнати от решение на 
национален регулаторен орган, да имат 
правото да обжалват решението пред 
апелативен орган, независим от 
страните по спора. Този орган, който 
може да бъде и съд, разполага с 
подходящ експертен потенциал, за да 
може да изпълнява функциите си.  
Държавите-членки осигуряват, че 
същността на спора е надлежно 
отчитана и действа ефикасен механизъм 
за обжалване. Държавите-членки 
установяват крайни сроковете за 
разглеждане на такива обжалвания.

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят, ако има спешна 
нужда от прекратяване на действието на 
решението с цел предотвратяване на 
сериозна и необратима вреда върху 
страната, която кандидатства за тези 
мерки, и когато равновесието на 
интересите го изисква.

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят единствено ако има 
спешна нужда от прекратяване на 
действието на решението с цел 
предотвратяване на сериозна и 
необратима вреда върху страната, която 
кандидатства за тези мерки, и когато 
равновесието на интересите го изисква.

Обосновка

Actuellement, les procédures de recours peuvent s'étendre sur plusieurs années et s'achèvent 
trop tard pour résoudre le problème qui se posait au départ.

Le texte proposé implique que des mesures provisoires peuvent être octroyées pour d'autres 
raisons. Cela n'est pas souhaitable.
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Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2002/21/EО
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация,
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и специфичните 
директиви. Тези предприятия също са 
задължени да представят 
информация относно бъдещи промени 
в мрежи или услуги, които могат да 
имат влияние върху услугите на едро, 
предоставяни на конкуренти. Тези 
предприятия предоставят такава 
информацията своевременно, при 
поискване и в съответствие със 
сроковете и степента на подробност, 
изисквани от националния регулаторен 
орган. Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация.

1. Член 5, параграф 1 се заменя със 
следния текст: Държавите-членки 
гарантират, че предприятията, 
предоставящи електронни съобщителни 
мрежи и услуги, предоставят цялата 
информация, включително и финансова 
информация, необходима на 
националните регулаторни органи, за да 
гарантират съответствие с разпоредбите 
на настоящата директива и на 
специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и специфичните 
директиви. Тези предприятия 
предоставят такава информацията 
своевременно, при поискване и в 
съответствие със сроковете и степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация. Предприятията също 
така предоставят предварителни 
указания за всякакви евентуални 
значими ограничения на услугите на 
едро, предоставяни на конкуренти. 
Поверителността на търговската 
информация трябва да се зачита 
съобразно националното или 
общностното законодателство.

Обосновка

L'ajout proposé concernant des informations sur les réseaux futurs et l'évolution des services 
serait problématique parce que ce type d'informations contiendrait très probablement des 
indications confidentielles. Le seuil d'une telle exigence devrait être très élevé. Dans ce cas, 
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l'objet et la valeur ajoutée de l'exigence faite aux opérateurs de soumettre de telles 
informations aux autorités ne sont pas évidents.

Cependant, des informations préalables sur des incidences éventuelles au niveau des services 
en gros sont souhaitables. Il convient de préciser que la confidentialité des affaires doit être 
respectée.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резултатите от процедурата на 
консултация се правят публично 
достояние от националния регулаторен 
орган, с изключение на случаите на 
поверителна информация съгласно 
законодателството на Общността и 
националното законодателство относно 
търговската тайна.

Резултатите от процедурата на 
консултация се правят публично 
достояние от националния регулаторен 
орган, с изключение на случаите на 
поверителна информация съгласно 
законодателството на Общността и 
националното законодателство относно 
търговската тайна. В случай на 
неправомерно разпространение на 
поверителна информация 
националните регулаторни органи 
гарантират, по искане на засегнати 
предприятия, приемането на 
подходящите мерки в най-кратки 
срокове.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Националният регулаторен орган 
съобщава на Комисията всички 
окончателни мерки, които попадат в
условия а) и б) от член 7, параграф 3.

9. Националният регулаторен орган 
съобщава на Комисията всички 
окончателни мерки, които попадат в 
обхвата на член 7, параграф 3.
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Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 4 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) прилагане на принципа, че крайните 
потребители трябва да имат достъп до и 
да разпространяват законно съдържание 
и да използват законни приложения 
и/или услуги по свой избор.

ж) прилагане на принципа, че крайните 
потребители трябва да имат достъп до и 
да разпространяват законно съдържание 
и да използват законни приложения 
и/или услуги по свой избор така, 
както е договорено между доставчика 
и абоната. Никаква част от този 
принцип, нито споменаването или 
неспоменаването му в договор не 
могат да водят до отмяна на 
разпоредбите на Директива 
2001/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 май 2001 г. относно 
хармонизирането на някои аспекти 
на авторското право и сродните му 
права в информационното общество1.
_______________________________
1 OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В параграф 4 се добавя следната 
буква:

  „жа) при гарантиране 
сътрудничеството на 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи, и 
съответните отрасли с цел защита и 
насърчаване на позволеното от закона 
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съдържание в електронните 
съобщителни мрежи и услуги.”

Обосновка

La cooperación de los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas parece 
revestir una importancia esencial en la lucha contra las violaciones de los derechos de autor 
que se llevan a cabo de manera exponencial  en las redes. Parece oportuno confiar una 
misión de coordinación al respecto a la autoridad que será competente a nivel europeo. 

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет 
на общо разрешение, или 

в) гарантиране на ефикасно ползване на 
радиочестоти, включително 
максимално съвместно ползване на 
честоти, където това е възможно, или 

Обосновка

Debería recurrirse al uso compartido del espectro cuando sea viable y eficaz desde el punto 
de vista técnico, teniendo en cuenta los requisitos contrapuestos.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Добавя се следната буква да):
„га) съобразяване с международните и 
регионални организации, занимаващи 
се с радиочестотния спектър, и 
спазване на международно договорени 
планове за радиочестотите, или” 
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Обосновка

Europa debe respetar los planes de frecuencias internacionales (por ejemplo, el Plan de 
Ginebra de la UIT (GE-O6) para evitar interferencias innecesarias y una utilización ineficaz 
del espectro en sus fronteras.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Добавя се следната буква да):
„гб) гарантиране на ефикасното 
ползване на спектъра.”

Обосновка

Europa debe respetar los planes de frecuencias internacionales (por ejemplo, el Plan de 
Ginebra de la UIT (GE-O6) para evitar interferencias innecesarias y una utilización ineficaz 
del espectro en sus fronteras.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, 
отворени за електронни съобщителни 
услуги. Въпреки това, държавите-
членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, 
отворени за електронни съобщителни 
услуги, в съответствие с техните 
национални планове за разпределение 
на радиочестотите и с разпоредбите 
на Правилника за радиосъобщенията 
на Международния съюз по 
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услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

далекосъобщения (IТU). Въпреки това 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Обосновка

La neutralidad de los servicios se debe limitar a las posibilidades previstas en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT, que determina qué servicios pueden coexistir en las 
distintas bandas.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 22, 
параграф 4. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия параграф,
Комисията може да бъде подпомагана 
от Органа в съответствие с член 10 
от Регламент […/ЕО].

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 22, 
параграф 4. При прилагането на 
разпоредбите на настоящия параграф 
Комисията може да бъде подпомагана 
от националните регулаторни органи.

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки по този въпрос, които могат да 
включват установяване на принципи 
на тарифиране за специфични номера 
или номерационни блокове.
Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки по този въпрос. Изпълнителните 
мерки могат да предоставят на 
Европейската служба по 
радиосъобщенията (ERO) специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Обосновка

Las tarifas con respecto a la numeración deberían seguir siendo competencia de los Estados 
miembros. La Autoridad no debería tener competencias en relación con la numeración, que 
deberían recaer en la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (OER) 

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13 а – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки три месеца националният 
регулаторен орган предава обобщен 
доклад до Комисията относно 
получените нотификации и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.

Всяка година националният 
регулаторен орган предава обобщен 
доклад до Комисията относно 
получените нотификации и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.

Обосновка

El refuerzo de la seguridad de las redes y de la información es uno de los ámbitos en los que 
es necesaria más acción a nivel comunitario y en el que las enmiendas propuestas podrían 
brindar un valor añadido. El único aspecto problemático en este contexto se refiere a la 
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obligación de informar propuesta para las autoridades nacionales de reglamentación. La 
presentación de un informe representaría una carga demasiado pesada y sería un trámite 
burocrático innecesario. Por consiguiente, se propone que se presente un informe cada año y 
no cada tres meses. 

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13 a − параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, 
представено в съответствие с член 4, 
параграф 3, буква б) от Регламент 
[…./ЕО], може да приеме подходящи 
технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране.

4. Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на националните 
регулаторни органи, може да приеме 
подходящи технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране. 

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 22, параграф 3. При 
належаща нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 22, параграф 3, 
както и в случаите, когато на 
вътрешния пазар на една или повече 
държави-членки предприеманите от 
отрасъла инициативи за 
саморегулация не са достигнали 
необходимото ниво на сигурност. При 
належаща нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

Обосновка

En los casos en que sea necesario concertar un conjunto común de requisitos de seguridad, 
debe facultarse a la Comisión para adoptar medidas técnicas de ejecución que permitan 
lograr un nivel adecuado de seguridad de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas en el mercado interior.
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Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
имат правомощия да отправят 
задължителни инструкции на 
предприятия, предоставящи обществени 
съобщителни мрежи или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, с цел прилагане на член 13а.

1. Държавите-членки гарантират, че 
съответните национални регулаторни 
органи имат правомощия да отправят 
задължителни инструкции на 
предприятия, предоставящи обществени 
съобщителни мрежи или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, с цел прилагане на член 13а.

2. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
имат правомощия да изискват от 
предприятия, предоставящи обществени 
съобщителни мрежи или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, да:

2. Държавите-членки гарантират, по 
целесъобразност, че  съответните 
национални регулаторни органи имат 
правомощия да изискват от 
предприятия, предоставящи обществени 
съобщителни мрежи или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, да предоставят информация, 
необходима за оценяване на сигурността 
на техните услуги и мрежи, 
включително документирани политики 
за сигурност; и

a) предоставят информация, необходима 
за оценяване на сигурността на техните 
услуги и мрежи, включително 
документирани политики за сигурност; 
и
б) поръчат на квалифициран 
независим орган да извърши одит на 
сигурността и да представи 
резултатите от него на националния 
регулаторен орган.
3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с всички правомощия, 
необходими за разследване на случаи на 
неспазване.

3. Държавите-членки гарантират, че 
съответните национални регулаторни 
органи разполагат с всички 
правомощия, необходими за 
разследване на случаи на неспазване.

4. Настоящите разпоредби не засягат 4. Настоящите разпоредби не засягат 
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разпоредбите на член 3 от настоящата 
директива.

разпоредбите на член 3 от настоящата 
директива.

Обосновка

Muchas autoridades nacionales de reglamentación no tienen competencias en material de 
seguridad. Por otro lado, el refuerzo propuesto de las competencias de los reguladores 
nacionales podría convertirse en una carga excesiva que podría ralentizar el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Los reguladores nacionales sólo deberían excederse en sus competencias 
en relación con las redes de comunicaciones públicas y de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles para el público en caso de necesidad. 

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
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 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, да приеме 
препоръка или решение за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите от настоящата директива 
и Специфичните директиви за бъдещото 
постигане на целите, установени в член 
8.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9 от настоящата директива и на 
членове 6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, да приеме 
решение за хармонизираното прилагане 
на разпоредбите от настоящата 
директива и Специфичните директиви 
за бъдещото постигане на целите, 
установени в член 8.
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Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията издаде препоръка 
съгласно параграф 1, тя ще действа в 
съответствие с процедурите, 
посочени в член 22, параграф 2. 

заличава се

Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
отчитат в максимална степен 
такива препоръки при извършване на 
своите задачи. Когато национален 
регулаторен орган предпочете да не 
спази дадена препоръка, той 
уведомява Комисията, като 
мотивира своята позиция.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът може по своя инициатива 
да съветва Комисията по въпроса 
дали дадена мярка трябва да бъде 
приета съгласно параграф 1.“

заличава се

Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 22
Директива 2002/21/EО
Член 21 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка страна може да отнесе спора до 
съответните национални регулаторни 
органи. Компетентните национални 
регулаторни органи координират своите 
усилия с цел постигане на разрешаване 
на спора, в съответствие с целите, 
установени в член 8. 

2. Всяка страна може да отнесе спора до 
съответните национални регулаторни 
органи. Компетентните национални 
регулаторни органи координират своите 
усилия с цел постигане, в рамките на 
възможното, чрез приемане на общо 
решение, на разрешаване на спора, в 
съответствие с целите, установени в 
член 8. 

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 22
Директива 2002/21/EО
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те уведомяват страните незабавно. Ако 
в срок от четири месеца спорът не е 
разрешен и ако спорът не е бил отнесен 
в съда от страната, търсеща защита, и 
ако някоя от страните поиска, 
националните регулаторни органи 
координират своите усилия за постигане 
на разрешаване на спора в съответствие 
с разпоредбите на член 8 и отчитайки в 
максимална степен всяка препоръка на 
Органа, представена в съответствие с 
член 18 от Регламент […/ЕО].

Те уведомяват страните незабавно. Ако 
в срок от четири месеца спорът не е 
разрешен и ако спорът не е бил отнесен 
до съда от страната, чиито права са 
нарушени, и ако някоя от страните 
поиска, националните регулаторни 
органи координират своите усилия за 
постигане, в рамките на възможното, 
чрез приемане на общо решение, на 
разрешаване на спора в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и отчитайки в 
максимална степен всяка препоръка на 
Органа, представена в съответствие с 
член 18 от Регламент […/ЕО].

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 7
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема 
необходимите изменения на 
приложение II, за да го адаптира към 
пазарните и технологичните промени. 
Мерките, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3. При 
належаща нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 14, параграф 4. При изпълнението 
на разпоредбите на настоящия параграф, 
Комисията може да бъде подпомагана 
от Органа.

5. Комисията може да приема 
необходимите изменения на 
приложение II, за да го адаптира към 
пазарните и технологичните промени. 
Мерките, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3.  При 
належаща нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 14, параграф 4. При изпълнението 
на разпоредбите на настоящия параграф
Комисията може да бъде подпомагана 
от националните регулаторни органи.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 1
Директива 2002/20/EО
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилага се и следното определение: 2. Прилагат се и следните 
определения:

„общо разрешение“  означава правна 
рамка, установена от съответната 
държава-членка, която осигурява права 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи или услуги и 
определя специфичните за отрасъла 
задължения, които могат да се прилагат 
за всички или за някои видове 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в съответствие с настоящата 
директива.

„общо разрешение“  означава правна 
рамка, установена от съответната 
държава-членка, която осигурява права 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи или услуги и 
определя специфичните за отрасъла 
задължения, които могат да се прилагат 
за всички или за някои видове 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги в съответствие с настоящата 
директива.

„глобални далекосъобщителни услуги” 
означава услуги за управляване на 
бизнес данни и гласови услуги за 
мултинационални компании, 
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разположени в различни страни и 
често на различни континенти. Тези 
услуги са трансгранични по 
същността си и в рамките на Европа 
са паневропейски.”

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„3а. Новите глобални 
далекосъобщителни  услуги подлежат 
само на опростена процедура на 
нотифициране със специфично 
регистриране на дейност в областта 
на електронните съобщителни услуги 
като „глобални далекосъобщителни 
услуги”.”

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избягване на сериозен риск от вредни 
смущения; или

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

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). 
Процедурите също така са отворени, 
освен в случаи, когато предоставянето 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти на доставчици на радио- и 
телевизионно съдържание може да се 
окаже съществено за изпълнение на 
дадено задължение, определено 
предварително от държавата-членка, 
което е необходимо за постигане на цел 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии, определени предварително от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, недопускащи дискриминация 
и пропорционални процедури и, в 
случая на радиочестотите, в 
съответствие с разпоредбите на член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Процедурите също така са 
отворени, освен в случаи, когато 
предоставянето на индивидуални права 
на ползване на радиочестоти на 
доставчици на радио- и телевизионно 
съдържание може да се окаже 
съществено за изпълнение на дадено 
задължение, определено предварително 
от държавата-членка, което е 
необходимо за постигане на цел от общ 
интерес и във всички случаи е в 
съответствие с правото на Общността.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че радиочестотите се 
използват ефикасно и ефективно в 
съответствие с член 9, параграф 2 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Те също гарантират, че 
конкуренцията не се нарушава в 
резултат на прехвърляне или натрупване 

6. Националните органи по 
радиочестотния спектър гарантират, 
че радиочестотите се използват 
ефикасно и ефективно в съответствие с 
член 9, параграф 2 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива). Те 
също гарантират, че конкуренцията не 
се нарушава в резултат на прехвърляне 
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на права на ползване на радиочестоти. 
За такива цели държавите-членки могат 
да предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.”

или натрупване на права на ползване на 
радиочестоти. За такива цели 
държавите-членки могат да 
предприемат подходящи мерки като 
намаляване, оттегляне или 
принуждаване за продажбата на право 
на ползване на радиочестоти.”

Обосновка

Muchas autoridades nacionales de reglamentación no tienen competencias en material de 
seguridad.

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 б заличава се
Обща процедура по подбор за 
предоставяне на права
1. Техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, 
буква е) може да позволи на Органа да 
прави предложения за подбора на 
предприятия, на които следва да 
бъдат предоставени индивидуални 
права на ползване на радиочестоти 
или номера, в съответствие с член 12 
от Регламент [..].
В такива случаи мярката посочва 
периода, в рамките на който Органът 
приключва подбора, процедурата, 
правилата и условията, приложими 
за подбора, и подробности за всякакви 
такси, налагани на притежатели на 
права на ползване на радиочестоти 
и/или номера, с цел гарантиране на 
оптималната употреба на спектъра 
или номерационните ресурси. 
Процедурата по подбор следва да бъде 
отворена, прозрачна, 
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недискриминационна и обективна. 2.
2. Отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, Комисията 
приема мярка за подбор на 
предприятията, на които да се 
издадат индивидуални права на 
ползване на радиочестоти или 
номера. Мярката посочва времето, в 
рамките на което такива права на 
ползване следва да бъдат 
предоставени от националните 
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.”

Обосновка

Los procedimientos de selección a nivel de la UE para la concesión de derechos deberían ser 
objeto de propuestas legislativas específicas, y no de comitología.

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 8 – буква г а) (нова)
Директива 2002/20/EО
Член 10 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) добавя се следният параграф:
„6а. Държавите-членки, в 
съответствие с националното си 
законодателство, следва да 
гарантират, че санкциите, 
предвидени в параграфи 5 и 6, са 
предмет на съдебен контрол.”  
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