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КРАТКА ОБОСНОВКА

This proposal amends the Framework1, Authorisation2 and Access3 Directives, which the 
Commission proposed in November 2007. Your Draftsman welcomes the 'Better Regulation' 
proposals in the package with strong support overall since the package is very important in 
improving a true European internal market in the field of telecommunication. The aim of the 
package is to enhance investment, innovation and consumer benefits in electronic 
communications, in other words to support and further develop a regulatory framework for 
the digital economy that is future-proof, market-oriented and exploits the advantages brought 
by the completion of the internal market, which your Draftsman also strongly supports.

Although your Draftsman welcomes the proposal on common regulatory framework for 
networks and services, access, interconnection and authorisation of electronic 
communications, he is of the opinion that there is scope for improvement.

Spectrum Management
The EU needs to rapidly move on to better forms of spectrum management which combine 
openness, flexibility and harmonization. There is a clear need for flexibility in spectrum 
utilisation and maximised efficiency.

A ‘harmonized’ view of spectrum management, which would bring 27 different national 
spectrum management schemes into line, would be useful to improve pan-European and 
cross-border services. A single spectrum regime returns technology and services benefits to 
users and thus economic and social and benefits (e.g. in volume production of standard 
equipment, lowering prices and the barrier to entry for new users).
In that respect, attention should be paid to frequency management and network planning to 
avoid interferences as far as possible, as technology neutral harmonisation can not solve the 
problems of interference.

The introduction by the Commission of flexibility in assignment of spectrum to a specific 
technology or services is welcomed by your draftsman. Allowing more flexible uses will lead 
to more innovation and consumer benefit. However, some bands may need to be reserved for 
one application across the EU (emergency services, for example) so caution with technical 
and service neutrality may be necessary.
Therefore, a gradual approach, rather than a revolutionary reform seems preferable. While 
technology neutrality will lead to innovative and technology developments, to the benefit of 
the consumer, it should be complemented by trading to ensure competition.

The Commission seeks to add market-based spectrum trading with secondary trading and 
auctions to the 'traditional method'. Spectrum trading by itself does not necessarily improve 
flexibility in spectrum use. It should however ease access to the spectrum and lead to more 

                                               
1 Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory 
framework for electronic communications networks and services (OJ L 108, 24.4.2002)
2 Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of 
electronic communications networks and services (OJ L 108, 24.4.2002)
3 Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and 
interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (OJ L 108, 24.4.2002)
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intensive (hence more valuable) use of the spectrum. Therefore, your Draftsman supports the 
establishment of tradability of rights of use throughout the EU for selected bands, when 
individual rights of use are granted.

New coordination and regulatory powers
The Commission proposes that National Regulatory Authorities should be given the power to 
mandate functional separation on dominant operators where it would help to increase 
competition for consumers and provide a level playing field for operators. Your draftsman 
fully supports the Commission proposal, recognising that this remedy may not be suitable in 
every Member States, but it should be a remedy available for NRAs to use.

Under the current proposal, Commission's power is extended. Commission has powers to veto 
NRA dominance designations and to issue Recommendations on all issues and Decisions on 
numbers. Your Draftsman is against the current proposals which would give the Commission 
such veto powers.

Facilitating access
The current regulatory framework already foresees the imposition of the least burdensome 
authorisation scheme, i.e. recourse to general authorisations as the preferred approach.
However, in practice, spectrum usage rights are more frequently assigned through individual 
usage rights. The proposals confirm the general authorisation approach and establish it as the 
default method. They consequently introduce an obligation to justify cases where individual 
usage rights are to be issued. Such justification can be that it is necessary to prevent 
interference or to fulfil objectives of general interest. The rationale underlying this proposal is 
two-fold: (i) to prevent individual licences from being used as assignment methods where not 
necessary, and thereby overall to reduce the hurdle to access spectrum; (ii) technological 
progress increasingly allows the collective use of spectrum.

Your Draftsman is convinced that the protection of consumers requires strengthened measures 
and therefore suggests amendments which are improvements on these consumer protection 
issues. With regard to the duties and power of national regulatory authorities, the proposal 
sets out further measures regarding consumer protection. Your Draftsman seeks to strengthen 
and clarify the role of the authorities in order to attain improvements on these consumer 
protection issues.
Furthermore, as recognized by the Commission, a fully functioning European retail market 
has not yet been achieved. Therefore, further concrete proposals are necessary to reach a true 
internal market.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
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изменения:

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Целта на регулаторната рамка 
на ЕС за електронните съобщения е 
да създаде устойчива „екосистема“ за 
електронните съобщения, основана 
на търсенето и предлагането: първо 
чрез действително 
конкурентноспособни пазари на 
продукти или услуги, и второ 
благодарение на бързото развитие на 
информационното общество.

Обосновка

A sustainable environment for competition and investment in the telecommunications sector 
relies both on supply and demand. While the economic regulation relies usually more on 
supply, it is necessary not to forget the demand side.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Мрежите от следващо поколение 
имат огромен потенциал да носят 
ползи на бизнеса и потребителите в 
целия Европейски съюз. Жизнено 
важно е следователно да няма пречки 
за устойчиви инвестиции в 
развитието на тези мрежи поради 
липса на регулаторна яснота, като 
същевременно се засилва 
конкуренцията и потребителския 
избор.



PE404.724v03-00 6/46 AD\731298BG.doc

BG

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В своето съобщение 
„Преодоляване на широколентовата 
разлика” от 20 март 2006 г., 
Комисията признава съществуването 
на териториално разделение в Европа 
по отношение на достъпа до 
високоскоростни широколентови 
услуги. Въпреки общото увеличение на 
възможностите за широколентови 
услуги, достъпът до тях е ограничен в 
някои региони поради високите цени, 
тъй като тези региони са слабо 
населени и отдалечени. Търговските 
стимули за инвестиране във 
внедряването на широколентовите 
услуги в тези региони често се 
оказват недостатъчни. Погледнато 
от положителната страна, 
технологичните иновации намаляват 
разходите по внедряването им. С 
оглед гарантиране на инвестициите в 
нови технологии в по-слабо 
развитите райони, регулирането на 
телекомуникациите трябва да бъде в 
съответствие с другите 
предприемани политически мерки, 
като политиката за държавни 
помощи, структурните фондове или 
по-общите цели на индустриалната 
политика.

Обосновка

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in 
development. The specific importance of broadband roll out should be emphasised.

Изменение 4
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Разпоредбите на настоящата 
Директива, които се отнасят до 
управлението на радиоспектъра, 
следва да съответстват на 
дейността на международни и 
регионални организации, занимаващи 
се с управлението на радиоспектъра, 
например Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), за да се 
гарантира ефективно управление и 
хармонизация на използването на 
спектъра в цялата Общност и в 
глобален мащаб.

Обосновка

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international 
harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Въпреки че управлението на 
радиоспектъра остава от 
компетентността на държавите-
членки, единствено съгласуваността
и, когато е целесъобразно, 
хармонизирането на общностно 
равнище могат да гарантират, че 
ползвателите на спектъра извличат 
всички ползи от вътрешния пазар, 
както и че интересите на ЕС са 
ефективно защитени в световен 
мащаб.
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Обосновка

Spectrum management to be effective needs to be aligned with the broader international 
harmonisation agenda pursued by ITU and CEPT.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване 
безопасността на живота, изключенията 
не следва да водят до ексклузивна 
употреба за определени услуги, а по-
скоро да дават приоритет, за да могат 
други услуги или технологии да 
съществуват съвместно в същата 
честотна лента, доколкото е възможно. 
С цел притежателят на 
разрешението да може свободно да 
избира най-ефикасните средства за 
пренасяне на съдържанието на 
услугите, предоставяни по 
радиочестоти, съдържанието не 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване 
безопасността на живота, изключенията 
не следва да водят до ексклузивна 
употреба за определени услуги, а по-
скоро да дават приоритет, за да могат 
други услуги или технологии да 
съществуват съвместно в същата 
честотна лента, доколкото е възможно. 



AD\731298BG.doc 9/46 PE404.724v03-00

BG

следва да се регулира в разрешението 
за ползване на радиочестоти.

Обосновка

As pointed out in recital 5 of the framework directive, the separation between the regulation 
of transmission and the regulation of content must not prejudice the taking into account of the 
links existing between them, in particular in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. Member States must therefore conserve the freedom to 
make the granting of individual user rights dependent on commitments regarding the 
provision of specific service content.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел стимулиране на 
функционирането на вътрешния пазар и 
подпомагане на развитието на 
презгранични услуги, Комисията следва 
да получи правомощия за възлагане на 
специфични отговорности на Органа в 
областта на номерирането. Освен това, с 
цел даване на възможност на 
гражданите на държавите-членки, 
включително туристите и потребителите 
с увреждания, да имат достъп до 
определени услуги с използване на 
еднакви разпознаваеми номера на 
подобни цени във всички държави-
членки, правомощията на Комисията за 
приемане на технически изпълнителни 
мерки следва също да покриват, когато е 
необходимо, приложимия тарифен 
принцип или механизъм.

(29) С цел стимулиране на 
функционирането на вътрешния пазар и 
подпомагане на развитието на 
презгранични услуги, Комисията следва 
да получи правомощия за възлагане на 
специфични отговорности на Органа в 
областта на номерирането. Освен това, с 
цел даване на възможност на 
гражданите на държавите-членки, 
включително туристите и потребителите 
с увреждания, да имат достъп до 
определени услуги с използване на 
еднакви разпознаваеми номера на 
подобни цени във всички държави-
членки, правомощията на Комисията за 
приемане на технически изпълнителни 
мерки следва също да покриват, когато е 
необходимо, приложимия тарифен 
принцип или механизъм, както и 
установяване на единен европейски 
код за набиране за улесняване на 
достъпа на потребителите до тези 
услуги.

Изменение 8
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е засилване на 
правомощията на държавите-членки 
спрямо притежателите на права на 
преминаване за гарантиране на 
навлизане или изграждане на нова 
мрежа по щадящ околната среда начин и 
независимо от задължение на оператор 
със значителна пазарна сила за 
осигуряване на достъп до неговата
електронна съобщителна мрежа. 
Националните регулаторни органи 
следва да могат според конкретния 
случай да налагат съвместно ползване 
на проводи, стълбове и антени, достъп 
до сгради и по-добро координиране на 
строителни работи. Подобряване на 
съвместното ползване на съоръжения 
може значително да заздрави 
конкуренцията и да понижи цялостните 
финансови и екологични последствия за 
предприятията от изграждане на 
инфраструктура за електронни 
съобщения.

(31) Необходимо е засилване на 
правомощията на държавите-членки 
спрямо притежателите на права на 
преминаване за гарантиране на 
навлизане или изграждане на нова 
мрежа по щадящ околната среда начин и 
независимо от задължение на оператор 
със значителна пазарна сила за 
осигуряване на достъп до неговата 
електронна съобщителна мрежа.
Националните регулаторни органи 
следва да могат според конкретния 
случай да налагат съвместно ползване 
на проводи, стълбове и антени, достъп 
до сгради и по-добро координиране на 
строителни работи. Подобряване на 
съвместното ползване на съоръжения 
може значително да заздрави 
конкуренцията и да понижи цялостните 
финансови и екологични последствия за 
предприятията от изграждане на 
инфраструктура за електронни 
съобщения. Съвместното ползване на 
проводи следва да се разшири, така че 
да покрие цялата обществена 
инфраструктура 
(водоразпределителна, 
канализационна, 
електроразпределителна, 
газоразпределителна), чрез което 
инфраструктурата за електронни 
съобщения може да се развие, за да се 
създаде равнопоставеност и да се 
подобрят възможностите за 
възникването на алтернативна 
инфраструктура.

Обосновка

New generation services will not run along the current copper wires; a whole new 
infrastructure will be deployed, for which the bottleneck is the physical ducts through which 
connections will be deployed. Real duct sharing – i.e. including not only telecoms 
incumbents’ ducts but also, for example all public infrastructure (electricity, gas, sewage 
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ducts) - enables more than one player to have access to infrastructure to provide their 
services.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел гарантиране на еднакво 
третиране, никой ползвател на 
спектъра не следва да бъде 
освобождаван от задължението за 
плащане на нормалните такси или 
цени, установени за ползване на 
спектъра.

заличава се

Обосновка

Member States must remain free to maintain or introduce alternatives replacing the 
compulsory payment of user fees with the obligation to meet general interest objectives. Such 
arrangements, which seek to achieve media pluralism, are common practice with regard to 
the allocation of terrestrial broadcasting frequencies.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Условията, които могат да се 
обвързват с разрешения, следва да 
покриват специфични обстоятелства, 
регулиращи достъпността за 
потребители с увреждания и нуждата от 
общуване на обществени власти с 
обществеността преди, по време и след 
големи бедствия. Също така, зачитайки 
важността на техническите иновации, 
държавите-членки следва да могат да 
издават разрешения за употреба на 
спектър за експериментални цели, 
подлежащи на специфични ограничения 
и условия, строго оправдани от 
експерименталния характер на такива 

(57) Условията, които могат да се 
обвързват с разрешения, следва да 
покриват специфични обстоятелства, 
регулиращи достъпността за 
потребители с увреждания и нуждата на 
спасителните служби и обществените 
органи да комуникират помежду си и с 
обществеността преди, по време и след 
големи бедствия. Също така, зачитайки 
важността на техническите иновации, 
държавите-членки следва да могат да 
издават разрешения за употреба на 
спектър за експериментални цели, 
подлежащи на специфични ограничения 
и условия, строго оправдани от 
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права. експерименталния характер на такива 
права.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) В частност, на Комисията следва да 
се предоставят правомощия за приемане 
на мерки за изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива; хармонизирането 
в областите на спектъра и 
номерирането, както и в области, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Следва също така 
да се предоставят правомощия за 
приемане на мерки за изпълнение, 
които да осъвременят приложения I 
и II на Директивата за достъпа с 
оглед на пазарните и технологичните 
промени и за приемане на мерки за 
изпълнение за хармонизиране на 
правилата, процедурите и условията 
за разрешаване на електронни 
съобщителни мрежи и услуги.  Тъй 
като тези мерки са с общ характер и 
са разработени за допълване на 
посочените директиви чрез добавяне
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5a от Решение 1999/468/EО.  
Когато, при належаща нужда от 
спешни действия, нормалните 
срокове за тази процедура не могат да 
се спазят, Комисията трябва да 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 5а, 

(60) В частност, на Комисията следва да 
се предоставят правомощия за приемане 
на мерки за изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива; хармонизирането 
в областите на спектъра и 
номерирането, както и в области, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Следва също така 
да се предоставят правомощия на 
Комисията чрез Рамковата 
директивите и Директивата за 
разрешение за хармонизирането на 
регулаторното третиране на 
паневропейските услуги като 
глобалните телекомуникационни 
услуги.
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параграф 6 на гореупоменатото 
решение,

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Събражение 60 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60а) Механизмите на 
сътрудничество между
заинтересованите страни следва да се 
поощряват от държавите-членки, с 
цел способстване за доброто 
функциониране на електронните 
услуги и постигане на високо равнище 
на доверие сред потребителите. По-
специално следва да се насърчават 
предприятията, които предоставят 
съобщителни мрежи и/или услуги, и 
останалите заинтересовани страни 
към сътрудничество с оглед 
утвърждаване на законното 
съдържание и защита на 
електронното съдържание. Подобно 
сътрудничество може например да се 
постигне извън регулаторната рамка
без това да засяга въпросната рамка, 
чрез изработването на кодекси за 
поведение, предмет на преговори и 
договорености, между 
заинтересованите страни. 
Въвеждането на подобни кодекси вече 
е предвидено в редица общностни 
инструменти, като 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 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия)1, Директива 
2004/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно упражняването на права 
върху интелектуалната собственост2
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или 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 данни3. Подобно 
сътрудничество между 
заинтересованите страни съставлява 
ключов елемент за развитието на 
електронното съдържание, по-
специално на съдържание, 
утвърждаващо европейската 
култура, както и за разгръщане на 
потенциала на информационното 
общество.
1 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
2 ОВ L 157, 30.04.2004 г., стр. 45. коригирана 
версия в ОВ L 195, 02.06.2004 г., стр. 16.
3 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, 
последно изменена с Регламент 1882/2003/ЕО 
(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Обосновка

This recital stresses the need to encourage good cooperation between stakeholders to 
promote on-line content and realise the potential of the information society.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива установява 
хармонизирана рамка за регулирането 
на електронните съобщителни услуги, 
електронните съобщителни мрежи, 
свързаните с тях съоръжения и услуги и 
някои аспекти на крайното оборудване. 
Тя установява задачите на националните 
регулаторни органи и установява 
съвкупност от процедури за осигуряване 
на хармонизирано прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност.

1. Настоящата директива установява 
хармонизирана рамка за регулирането 
на електронните съобщителни услуги, 
електронните съобщителни мрежи, 
свързаните с тях съоръжения и услуги и 
някои аспекти на крайното оборудване,
включително достъпа за крайни 
потребители с увреждания. Тя 
установява задачите на националните 
регулаторни органи и установява 
съвкупност от процедури за осигуряване 
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на хармонизирано прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност.

Обосновка

There is a need to clarify that the aspects of terminal equipments addressed are accessibility 
aspects.

Изменение 14

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

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. 

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

In order to ensure competition and innovation in the market, NRAs have to act in a timely 
manner, for example in relation to market reviews.

Изменение 15

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

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 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, има подходящ 
експертен потенциал, за да може да 
изпълнява функциите си ефективно. 
Държавите-членки осигуряват, че 
същността на спора е надлежно 
отчитана, че действа ефикасен 
механизъм за обжалване и че 
процедурите по обжалване не са 
необосновано дълги.

Обосновка

Effectiveness and reasonable duration are key aspects of appeal mechanisms. Expertise of 
appeal bodies should be internal and not just "available to it".

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2002/21/EО
Член 4, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки установяват 
срокове за разглеждането на такива 
обжалвания.

Обосновка

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is 
too late to address the original problem. A time limit has therefore to be set.
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Изменение 17

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 информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в 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. 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 информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в 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, като в същото време 
гарантира търговската тайна в 
съответствие със 
законодателството на Общността и 
националното законодателство.

Изменение 18
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Процедура за последователно 

прилагане на предлаганите решения.
1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка за налагане, изменяне или 
оттегляне на задължение спрямо 
оператор, в съответствие с член 16 
заедно с членове 5 и 9 до 13, в 
съответствие с член 13а и член 13б 
от Директива 2002/19/ЕО (Директива 
за достъпа), или в съответствие с 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и националните 
регулаторни органи в останалите 
държави-членки разполагат със срок 
от един месец от датата, на която е 
извършено уведомление за 
проектомярката, в който да 
изпратят своите забележки на 
съответния национален регулаторен 
орган.
2. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или оттегляне на 
задължение, различно от посочените 
в членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), 
Комисията може, в рамките на 
същия срок, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и 
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(ОЕРД) относно причините, поради 
които счита, че проектомярката 
затруднява единния пазар или има 
сериозни съмнения относно нейната 
съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, приемането на 
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проектомярката се отлага с два 
допълнителни месеца след 
уведомлението на Комисията.
При липсата на такова уведомление, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен забележките, 
направени от страна на Комисията 
или от други национални регулаторни 
органи.
3. В рамките на двумесечния период, 
предвиден в параграф 2, Комисията, 
ОЕРД и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да определят най-
подходящата и ефективна мярка за 
постигане на целите, изложени в 
член 8, като отчитат мненията на 
опарторите на пазара, както и 
необходимостта да осигурят 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на същия период, ОЕРД 
може, с обикновено мнозинство, да 
приеме обосновано становище, с 
което да потвърди уместността и 
ефективността на проектомярката 
или да посочи, че последната трябва 
да бъде изменена, като представи 
конкретни предложения в тази 
връзка. Становището се оповестява 
публично.
Ако в становището на ОЕРД се 
посочва, че проектомярката следва да 
бъде изменена, Комисията може, 
отчитайки в пълна степен това 
становище, да приеме обосновано 
решение, с което да изиска от 
съответния национален регулаторен 
орган да измени проектомярката, 
като представи конкретни 
предложения в тази връзка. 
Ако в своето становище ОЕРД 
потвърди умесността и 
ефективността на проектомярката, 
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съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
пълна степен всички препоръки на 
Комисията и ОЕРД.
4.  Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или оттегляне на 
задължение, посочено в членове 13а и 
13б от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа), приемането 
на проектомярката се отлага с 
допълнителен срок от два месеца след 
изтичането на срока, предвиден в 
член 7, параграф 3.
В рамките на този двумесечен период, 
Комисията, ОЕРД и съответният 
национален регулаторен орган си 
сътрудничат тясно, за да определят 
най-подходящата и ефективна мярка 
за постигане на целите, изложени в 
член 8, като отчитат мненията на 
операторите на пазара, както и 
необходимостта да се гарантира 
последователна регулаторна 
практика.
В рамките на същия период, ОЕРД 
може, с обикновено мнозинство, да 
излезе с обосновано становище, с 
което да потвърди уместността и 
ефективността на проектомярката 
или да посочи, че последната не 
следва да бъде прилагана. Това 
становище се оповестява публично.
След потвърждение от Комисията и 
ОЕРД на умесността и 
ефективността на проектомярката, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
пълна степен препоръките на 
Комисията и ОЕРД.
5. В рамките на три месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, на обосновано решение, с 
което се изисква съответният 
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национален регулаторен орган да 
измени проектомярка, националният 
регулаторен орган следва да измени 
или оттегля проектомярката. Ако 
проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган 
провежда обществена консултация в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
уведомява Комисията за изменената 
проектомярка в съответствие с член 
7.

Обосновка

A new ‘coregulation’ procedure is proposed based on close cooperation between the 
Commission, the BERT and the national regulatory authorities. Rather than a ‘sanction’ veto 
imposed from above, this procedure involves consideration by peers in order to achieve a 
solution. In order for the Commission to take a decision along these lines, the Commission 
and the BERT (by simple majority vote) must agree on the need to amend a measure proposed 
by a national regulatory authority. Otherwise, the national regulatory authority must take full 
account of observations by the Commission and BERT.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 -  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа, за да бъде 
осигурено последователно прилагане 
във всички държави-членки на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Специфичните директиви. За тази 
цел те по-специално работят с 
Комисията и Органа за идентифициране 
на видовете инструменти и корективни 
мерки, които са най-подходящи за 
дадени видове ситуации на пазара.

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа при пълна 
прозрачност, за да бъде осигурено 
последователно прилагане във всички 
държави-членки на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви. За тази цел те 
по-специално работят с Комисията и 
Органа за идентифициране на видовете 
инструменти и корективни мерки, които 
са най-подходящи за дадени видове 
ситуации на пазара.
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Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –  точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) налагане, изменяне или оттегляне 
на задължение на оператор при 
прилагане на член 16 заедно с членове 
5 и 9 до 13 от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга),

заличава се

Обосновка

The veto is replaced by the mechanism set out in Article 6a (new).

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Directive 2002/21/EC
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на три месеца след 
издаването на решение от страна на 
Комисията в съответствие с 
параграф 5, с което се изисква 
националният регулаторен орган да 
оттегли проектомярка, 
националният регулаторен орган 
изменя или оттегля проектомярката. 
Ако проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган 
провежда обществена консултация в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
нотифицира Комисията за 
изменената проектомярка в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 3.

заличава се
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Обосновка

The veto on remedies is replaced by the mechanism set out in Article 6a (new).

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 -  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако дадена проектомярка е била 
изменена в съответствие с параграф 
6, Комисията може да вземе решение, 
с което да изисква от националния 
регулаторен 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 
универсалната услуга) в рамките на 
определен срок. 

заличава се

В този случай Комисията преследва 
същите цели на политиката, както е 
предвидено за национални 
регулаторни органи в член 8. 
Комисията отчита в максимална 
степен становището на Органа, 
представено в съответствие с член 6 
от Регламент […./ЕО], в частност 
при изготвяне на подробностите 
около задълженията, които да бъдат 
наложени.

Обосновка

To improve consistency, without altering the delicate institutional balance of powers or 
undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role 
of an arbitrator rather than of a judge.

Изменение 23
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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 
обсега на член 7, параграф 3.

Обосновка

The veto on remedies is replaced by the mechanism contained in Article -7a (new).

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантиране, че няма нарушаване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, в 
частност при доставянето на 
съдържание;

б) гарантиране, че няма нарушаване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, 
вземайки предвид правилата за 
държавната помощ, в частност при 
доставянето на съдържание;

Обосновка

The proposed expansion of the NRA’s objective to promote competition “in particular for the 
delivery of content” should be rejected. The market for content delivery is already 
competitive. Accordingly, the market of broadcasting transmission services has already been 
removed from the list of recommended markets susceptible to ex-ante regulation. It stays 
unclear why this change is introduced. The addition moreover undermines the aim of a level 
playing field in competition, if competition in one areas judged more important than in 
another.
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Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8 – буква бa (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2, буква в) се заменя със 
следния текст:
„в) насърчаване и улесняване на 
ефективни обусловени от пазара 
инвестиции в инфраструктурата, 
стимулиране на иновациите;  както 
и”

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гарантиране на 
сътрудничеството на 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, със секторите, 
заинтересовани от защитата и 
насърчаването на законното 
съдържание по електронните 
съобщителни мрежи и услуги.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 1. Държавите-членки гарантират 
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ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии и избягват 
нарушаването на конкуренцията;.

Обосновка

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should 
require the competent authorities to take into account competition aspects when allocation 
and assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed 
wording is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework 
directive.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) избягване на нарушения на 
конкуренцията

Обосновка

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should 
require the competent authorities to take into account competition aspects when allocation 
and assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed 
wording is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework 
directive.

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

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, на 
разположение за електронни 
съобщителни услуги, определени в 
техните национални планове за 
разпределение и в регламентите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Обосновка

Service neutrality must be limited to the possibilities provided by ITU radio broadcasting 
regulations determining which services can operate together within the various band widths.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 - параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 

Ограничения, които изискват 
определена електронна съобщителна
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават 
единствено с цел гарантиране на 
изпълнението на цел от общ интерес
така, както е дефинирана в 
националното законодателство,  в 
съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
насърчаване на социално, регионално и 
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законодателство в съответствие с 
правото на Общността, 
насърчаването на културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите. 

териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
или, както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите или 
предоставянето на радио- и 
телевизионни разпръсквателни 
услуги.

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 - параграф 4 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничение, което забранява 
предоставянето на други услуги в 
специфична честотна лента, може да се 
разпореди само, ако е оправдано от 
нуждата от защита на услуги, свързани с 
опазване на човешкия живот. 

Ограничение, което забранява 
предоставянето на всякакви други 
електронни съобщителни услуги в 
специфична честотна лента, може да се 
предвиди само ако е оправдано от 
нуждата за защита на услуги, свързани с 
опазване на човешкия живот или за 
гарантиране на изпълнението на общ 
интерес, както е определено в 
националното законодателство в 
съответствие с правото на 
Общността, насърчаването на 
културното и езиково многообразие и 
плурализма на медиите.

Обосновка
It is important that the definition of cultural and media policies remains in the hands of 
Member States and that legal safeguards and flexibility on national level are guaranteed in 
this matter.  

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от 
ограничения, посочени в параграфи 3 и 
4.

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от 
ограничения, посочени в параграфи 3 и 
4. В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение.

Обосновка
It is important that the definition of cultural and media policies remains in the hands of 
Member States and that legal safeguards and flexibility on national level are guaranteed in 
this matter.  

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период от пет години, започващ на 
[1 януари 2010 г.], държавите-членки 
гарантират, че притежателите на 
права на ползване на радиочестоти, 
предоставени преди тази дата, могат да 
подадат заявление до компетентния 
национален регулаторен орган за 
преразглеждане на ограниченията на 
техните права в съответствие с член 9, 
параграфи 3 и 4.

1. За период от пет години, започващ на 
[дата на транспониране], държавите-
членки могат да гарантират, че 
притежателите на права на ползване на 
радиочестоти, предоставени преди тази 
дата, могат в рамките на пет години 
да подадат заявление до компетентния 
национален регулаторен орган за 
преразглеждане на ограниченията на 
техните права в съответствие с член 9, 
параграфи 3 и 4.

Обосновка

No review should be necessary regarding rights expiring before the end of the five-year 
transitional period.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Челн 9а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да 
се отправя само по отношение на 
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на такава 
цел. Частта от радиочестотите, която 
става ненужна за изпълнението на тази 
цел в резултат от прилагането на
член 9, параграфи 3 и 4, подлежи на 
нова процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
включително предоставянето на 
радиотелевизионните услуги, правото 
за ползване на частта от 
радиочестотите, която е необходима за 
изпълнението на такава цел остава 
непроменено до изтичане на неговия 
срок. Частта от радиочестотите, която 
става ненужна за изпълнението на тази 
цел се включва в нова процедура по 
предоставяне в съответствие с член 
9, параграфи 3 и 4, на настоящата 
директива и член 7, параграф 2 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директивата за
разрешение).

Обосновка

Operators should be able to continue offering and further developing (for example through 
HD TV) their broadcasting services after transition to digital technology. The digital dividend 
which is not used for broadcasting should be reassigned to other purposes under the new 
rules.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 

Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
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без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

при условие че съответното 
прехвърляне или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури и не води до промяна в 
услугата, предоставяна на 
съответнити радиочестотни ленти.

Обосновка

Radio frequency interchangeability should not lead to any imbalance regarding service 
diversity or to speculation. However, national procedures cannot be ignored since spectrum 
management is the responsibility of the national authorities.

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, за постигането на 
принципите на настоящия член, 
Комисията може да приеме 
подходящи мерки за изпълнение за: 

С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, и без да засяга 
разпоредбите на член 8а, за 
постигането на принципите на 
настоящия член, Комисията може 
да приеме подходящи технически 
мерки за изпълнение за: 

(–a) хармонизиране на правилата 
относно наличността и 
ефикасната употреба на радио 
честотите, в съответствие с 
процедурата, определена в 
приложение IІа;

-аа) гарантиране на съгласувано и 
навременно осигуряване на 
информация относно 
отпускането, наличието и 
ползването на радио честоти в 
съответствие с процедурата, 
определена в приложение ІІа;

а) хармонизиране на определянето
на честотните ленти, за които права 

а) определяне на честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
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на ползване могат да се прехвърлят 
или отдават под наем между 
предприятия; 

прехвърлят или отдават под наем между 
предприятия, с изключение на радио 
честотите, предвидени или 
планирани от държавите-членки за 
радиотелевизионни услуги;

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права и 
условията, процедурите, 
максимално допустимите граници, 
ограниченията, оттеглянията и 
преходните правила, приложими 
за такива прехвърляния или 
отдавания под наем;

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права;

в) хармонизиране на специфичните 
мерки за гарантиране на лоялна 
конкуренция при прехвърляне на 
индивидуални права;

в) хармонизиране на специфичните 
мерки за гарантиране на лоялна 
конкуренция при прехвърляне на 
индивидуални права;

г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на 
услугите или технологиите, както 
и за хармонизиране на обхвата и 
характера на всички изключения 
от тези принципи в съответствие 
с член 9, параграфи 3 и 4, различни 
от тези, целящи гарантирането 
на насърчаване на културното и 
езиково разнообразие и плурализма 
на медиите.

Тези мерки за изпълнение не засягат 
мерките, предприети на национално 
ниво или на ниво на Общността в 
съответствие със 
законодателството на Общността, 
за постигане на цели от общ интерес, 
и по-специално свързани с 
насърчаването на културното и 
езиково многообразие и плурализма на 
медиите.

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 

Мерките, приети в съответствие с 
букви от а) до в) на алинея 1, целящи 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в съответствие с 
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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].

процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 22, параграф 3. При 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия параграф Комисията може да 
бъде подпомагана от Комитета по 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър.

Обосновка

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б)
Директива 2002/21/EО
Член 10 - параграф 4 - алинея 1

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, които могат да 
включват установяване на принципи на 
тарифиране за специфични номера или 
номерационни блокове, както и 
установяване на единен европейски 
код за набиране за улесняване на 
достъпа на потребителите до тези 
услуги. Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
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мерки.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 13
Директива 2002/21/EО
Член 12 -  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни и
пропорционални.

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни, пропорционални
и основани на недискриминационни 
критерии.

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13
Директива 2002/21/EО
Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел гарантиране на 
пропорционалността на мерките, 
приети съгласно параграф 1, 
националните регулаторни органи 
проверяват достъпността на всички 
проводи, включително и на тези на 
далекосъобщителните оператори, 
доставчиците на енергия, местните 
общности и канализационните 
тръби, през които могат да минат 
далекосъобщителни връзки в район, 
където е необходим достъп.

Обосновка

In order to foster infrastructure roll-out access to ducts should not be artificially confined to 
ducts of telecommunications operators but should encompass all ducts available. The more 
ducts are available the better the chances for sustainable competition due to third party 
network roll-out.
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Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, съобщават на 
националния регулаторен орган за 
всички пробиви в сигурността или 
целостта, които са имали значително 
влияние върху работата на мрежи или 
услуги. 

Държавите-членки гарантират, когато е 
уместно, че предприятията, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, 
съобщават на националния регулаторен 
орган за сериозни пробиви в 
сигурността или целостта, които са 
имали значително влияние върху 
работата на мрежи или услуги. 

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, въпросният 
национален регулаторен орган 
информира националните регулаторни 
органи в други държави-членки и 
Органа. Когато разкриването на 
пробива е от обществен интерес, 
националният регулаторен орган 
може да информира 
обществеността. 

Когато е уместно, въпросният 
национален регулаторен орган 
информира националните регулаторни 
органи в други държави-членки и 
Органа. 

Изменение 42

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

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Комисията, отчитайки в максимална
степен становището на Органа, 
представено в съответствие с член 4, 
параграф 3, буква б) от Регламент 
[…./ЕО], може да насърчи 
разпространяването и обмена на най-
добри практики между 
предприятията и компетентните 
национални органи и 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.

Обосновка

The Commission can play a positive role in coordinating and favouring the sharing of best 
practices, without necessarily imposing binding measures.

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 за изпълнение, целящи 
изменение на несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 22, 
параграф 3 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.

Изменение 45

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 17
Директива 2002/21/EО
Член 16 - параграф 5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, 
може да издаде решение, което да 
определи едно или повече 
предприятия като притежаващи 
значителна пазарна сила на този 
пазар и да наложи едно или повече 
специфични задължения съгласно 
членове от 9 до 13а от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга). 
В този случай Комисията преследва 
целите на политиката, определени в 
член 8.

заличава се

Обосновка

To improve consistency without altering the delicate institutional balance of powers or 
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undermining the subsidiarity elements of the Regulation, the Commission should play the role 
of an arbitrator rather than of a judge.

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на нови услуги;

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на 
паневропейски услуги, като глобални 
телекомуникационни услуги, и нови 
услуги;

Обосновка

Pan-European telecommunications services with its current lead example of global 
telecommunications services(GTS) offered to multinational companies with offices in a 
number of European countries are one of the areas where the Commission should have the 
power to ensure a harmonised regulatory approach within the EU.

Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) потребителски въпроси, 
включително достъпност на 
електронни съобщителни услуги и 
оборудване за крайни потребители с 
увреждания;

в) потребителски въпроси, които не са 
включени в Директива 2002/22/ЕО и 
по-специално достъпност на 
електронни съобщителни услуги и 
оборудване за крайни потребители с 
увреждания;

Обосновка

Only consumer issues not covered by the Universal Service Directive should be regulated on
the basis of this Article.
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Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техническата и икономическата 
жизнеустойчивост на използването 
или изграждането на конкурентна 
инфраструктура в светлината на 
темповете на развитие на пазара и на 
ползите за потребителите, като 
вземат предвид характера и типа на 
съответната взаимосвързаност или 
достъпа, включително 
жизнеустойчивостта на други 
варианти за достъп нагоре по 
веригата;

Обосновка

Infrastructure competition, while a primary goal of this regulation, needs to be assessed 
according to the benefit to the consumer too. Competition should be promoted as deep as 
possible in the value chain.

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9 
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата за 
анализ на пазара, установена в член 16 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно не 
би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата за 
анализ на пазара, установена в член 16 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно не 
би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
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постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, идентифицирани 
в няколко от тези продуктови пазари.

постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, идентифицирани 
в няколко от тези продуктови пазари и 
че тази мярка би била най-
ефективното и ефикасно средство за 
налагане на корективни мерки, 
целящи справяне с подобни проблеми.

Обосновка

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis and not only after there is a long-standing failure of enforcement 
which means that remedies have been ineffective over an extended period (and thus 
competition has failed to develop). It is important to refer to 'effective' competition as some 
infrastructure competition could exist without being sufficient to provide an effective 
constraint on the dominant operator.

Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 2
Директива 2002/20/EО
Член 3 – параграф 2 – алинеи 1 a и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите глобални 
телекомуникационни услуги не 
подлежат на друга процедура освен на 
опростена процедура на 
нотифициране с конкретно 
регистриране на дейност в областта 
на електронните съобщителни услуги 
като "глобални телекомуникационни 
услуги".
Глобални далекосъобщителни услуги 
са услуги за управляване на бизнес 
данни и гласови услуги за 
мултинационални компании, 
разположени в различни страни и 
често на различни континенти. Тези 
услуги са трансгранични по своята 
природа и в рамките на Европа са 
паневропейски.
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Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки не обвързват
използването на радиочестоти с 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване, а включват 
условията за използване на такива 
радиочестоти в общото разрешение, 
освен ако предоставянето на
индивидуални права е оправдано с цел:

Държавите-членки улесняват 
използването на такива радиочестоти в 
рамките на общо разрешение. 
Държавите-членки могат да 
предоставят индивидуални права с 
цел:

Обосновка

General authorisations may be a viable solution in the long term once the technology has 
developed. However, the granting of individual rights should remain the normal procedure 
for spectrum allocation.

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес, включително 
предоставянето на 
радиотелевизионни услуги.

Изменение 53

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

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки пет години и 
първоначално пет години след 
неговото издаване, подлежи на 
преразглеждане в контекста на 
критериите, заложени в параграф 1.
Ако критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече не 
са приложими, индивидуалното право 
на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

Когато индивидуалните права на
ползване на радиочестоти се 
предоставят за десет или повече 
години и не могат да се прехвърлят или 
отдават под наем между предприятия 
съгласно предвиденото в член 9б от 
Рамковата директива, националният 
регулаторен орган гарантира, че 
разполага със средства, които му 
позволяват да проверява 
приложимостта и спазването на 
критериите за предоставяне на 
въпросните индивидуални права 
докато тече срокът на лиценза. Ако 
тези критерии вече не са приложими, 
индивидуалното право на ползване се 
изменя в общо разрешение за ползване 
на радиочестоти, предмет на 
предварително известие, след 
изтичането на разумен срок, или 
неговото свободно прехвърляне или 
отдаване под наем между предприятия 
става възможно. При вземането на 
такова решение се взема надлежно 
предвид необходимостта от 
предоставяне на подходящ период за 
амортизация на инвестициите.

Обосновка

There are numerous new platforms and services on which investment must be recouped over a 
period exceeding ten or at least five years. It is not unusual to sustain considerable losses 
during the first one or two years of operation. It would be disproportionate to require the 
national regulatory authority on an inflexible basis to carry out a formal review every five 
years of all broadcasting spectrum licences.

Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6а – параграф1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за хармонизиране на процедурите за 
предоставяне на общи разрешения 
или индивидуални права на ползване 
на радиочестоти или номера;

заличава се

Обосновка

The granting of general authorisations is a long-term objective and harmonisation should not 
be envisaged at this stage.

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6б 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. 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

Regarding the granting of these rights, selection should be carried out by means of specific 
legal proposals throughout the EU and not through the comitology procedure.

Изменение 56

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 1 – точка 4 а (нова)
Директива 2002/20/EО
Приложение – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Определяне на услугата, за която 
ще се ползва номерът, включително 
евентуални изисквания във връзка с 
предоставянето на тази услуга и, за 
избягване на всякакви съмнения, 
тарифни принципи и максимални 
цени, приложими за номерационни 
блокове с цел гарантиране на 
защитата на потребителите в 
съответствие с член 8, параграф 4, 
буква б) на Директива 2002/21/ЕО.

Изменение 57
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Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II – точка 1
Директива 2002/20/EО
Приложение ІІ – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти;

г) метод за определяне на таксите за 
употреба на право на ползване на 
радиочестоти, без да се засягат 
системите, определени от 
държавите-членки, при които 
задължението да се заплащат такси 
за употреба е заменено от 
задължението да се изпълняват 
конкретни цели от общ интерес;

Обосновка

Member States must remain free to maintain or introduce mechanisms to replace user fee 
obligations with obligations to fulfil specific general interest objectives. These mechanisms, 
which are intended to meet media pluralism objectives, are commonly applicable to 
terrestrial broadcasting frequencies.
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