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Изменение 13
Piia-Noora Kauppi

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 

(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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адекватна сигурност не е еднократно 
действие, а непрекъснат процес на 
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.

Or. en

Обосновка

Regulatory intervention is justified to ensure the availability of communications networks for 
essential communications in case of emergency, but customer demand and market 
competition rather than regulatory fiat should determine the level of security provided to 
protect ordinary communications under normal conditions.

Изменение 14
Piia-Noora Kauppi

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, 

(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 
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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.

извънредни ситуации. В 
съответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност, 
правомощията на националните 
регулаторни органи са строго 
ограничени до необходимите за 
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.

Or. en

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 15
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33 а (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 
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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 
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.

Or. en

Обосновка

NRAs should not use powers to promote harmonisation in electronic communications 
networks in ways that would constrain the development of innovation on the Internet.

Изменение 16
Piia-Noora Kauppi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33б) Защитата на сигурността на 
електронните съобщения в интернет 



AM\722312BG.doc 7/38 PE405.963v01-00

BG

представлява съвместна 
отговорност, при която задължения, 
отговарящи на съответните им роли, 
имат достовачиците 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 
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.
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________________________________
1 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
2 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, 
изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ 
L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

The Commission's proposals fail to provide any clear evidence that regulatory intervention is 
necessary. It is particularly important in the area of security that any regulatory intervention 
is backed up with a clear impact assessment, which is clearly lacking in this case. Instead, 
NRAs, which only have  the competence and capacity to regulate network operators are now 
expected to regulate a market consisting, for the most part, of industries over which the 
exercise no control (software providers, hardware provides, online service providers, etc).

Изменение 17
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 39 а (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.

Or. en

Обосновка

The Directives should make clear that competition is not to be sacrificed in the name of 
investment – for example through regulatory holidays.
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Изменение 18
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
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“ означава 
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.

Or. en

Обосновка

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has 
been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. In view of the 
seriousness of interference problems between one-way and two-way (receive and transmit) 
services, it is essential to provide protection against harmful interference, in line with 
internationally-agreed frequency plans, and particularly the ITU Geneva Plan (GE-O6). 
National legal systems must have the room to secure the common usage of spectrum.

Изменение 19
Piia-Noora Kauppi

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

Or. en

Обосновка

Failure of NRAs to act in a timely manner, for example in relation to market reviews, can 
hold back competition and innovation in the market.

Изменение 20
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2002/21/ЕО
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 

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 
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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. 

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.

Or. en

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.

The proposed text implies that interim measures may be granted for other reasons. This is not 
desirable.

Изменение 21
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на ефективни механизми на 
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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.

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 срокове за 
разглеждането на такива 
обжалвания, гарантиращи, че 
съдебната процедура не е излишно 
удължена.

Or. en

Обосновка

Appeal processes can often be lengthy and prevent a quick, effective regulatory solution. 

Изменение 22
Piia-Noora Kauppi

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

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 
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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.

настоящата директива и на 
специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и специфичните 
директиви. 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.

Or. en

Обосновка

The proposed addition concerning information on future network and service development 
would be problematic because that kind of information would contain most likely inside 
information. The threshold of such requirement should be very high. In this case it is not clear 
what would be the purpose and the added value of requiring the operators to submit such 
information to authorities.

Изменение 23
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Future network or service developments are often highly confidential and to force companies 
to disclose information relating to the developments themselves might jeopardise innovation. 
However some advance notice of potential impact at the wholesale level is desirable.  It needs 
to be clear that commercial confidentiality should be respected.
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Изменение 24
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, Комисията може 
да вземе решение, с което се изисква от 
въпросния национален регулаторен 
орган да оттегли проектомярката. 
Комисията отчита в максимална степен 
становището на органа, представено в 
съответствие с член 5 от Регламент 
[…/ЕО] преди издаване на решение. 
Решението е придружено от подробен и 
обективен анализ на причините, поради 
които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, съобразно 
условия а) и б) на параграф 4, 
Комисията може да вземе решение, с 
което се изисква от въпросния 
национален регулаторен орган да 
оттегли проектомярката. Комисията 
отчита в максимална степен 
становището на органа, представено в 
съответствие с член 5 от Регламент 
[…/ЕО] преди издаване на решение. 
Решението е придружено от подробен и 
обективен анализ на причините, поради 
които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

В съответствие с условие в) на 
параграф 4, Комисията, 
националният регулаторен орган и 
Органът преговарят с цел постигане 
на споразумение. В случай, че не се 
постигне взаимно договорено решение, 
Комисията може да обяви решение, 
подкрепено от просто мнозинство на 
Органа.

Or. en

Обосновка

The veto on remedies is a new power and a top down solution divorced from the expertise on 
the ground and should be removed. A negotiated solution is desirable.  However in the 
interests of convergence a joint decision of the Authority and Commission should be able to 
veto. A simple majority vote of the Authority is sufficient.



PE405.963v01-00 16/38 AM\722312BG.doc

BG

Изменение 25
Sharon Bowles

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

Or. en

Обосновка

The veto on remedies is a top down solution divorced from the expertise on the ground and 
should be removed.

Изменение 26
Sharon Bowles

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

Or. en

Обосновка

The veto on remedies is a top down solution divorced from the expertise on the ground and 
should be removed.

Изменение 27
Sharon Bowles

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 

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

окончателни мерки, които попадат в 
член 7, параграф 3.

Or. en

Изменение 28
Sharon Bowles

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 ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

Or. en

Изменение 29
Jacques Toubon

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)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8а) В параграф 4 се добавя следната 
точка:
"жа) при обезпечаване на 
сътрудничество за защита и 
насърчаване на позволено от закона 
съдържание в мрежите и в 
електронносъобщителните услуги 
между предприятията, 
предоставящи електронни 
съобщителни мрежи, и съответните 
отрасли." 

Or. fr

Обосновка

La coopération des opérateurs de services de communicatiosn électroniques apparaît 
essentielle pour lutter contre les atteintes aux droits d'auteur qui se développent de manière 
exponentielle sur les réseaux. Il serait opportun de confier une mission de coordination à ce 
sujet à l'autorité qui sera compétente au niveau européen.

Изменение 30
Sharon Bowles

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 
радиочестотите, включително 
максимално съвместно ползване на 
радиочестоти, където това е 
възможно; или

Or. en
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Обосновка

Spectrum sharing should be utilised where it is technically viable and efficient, taking the 
conflicting requirements into account.

Изменение 31
Sharon Bowles

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:
„га) съобразяване с международни и 
регионални организации, занимаващи 
се с радиочестотния спектър и 
спазване на международно договорени 
планове за радиочестоти, или“

Or. en

Обосновка

Europe must respect international frequency plans (e.g. the ITU Geneva Plan (GE-06)) to 
avoid unnecessary interference and inefficient waste of spectrum on its borders.

Изменение 32
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б) Добавя се следната буква:
„гб) запазване на ефикасното ползване 
на спектъра.“
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Or. en

Обосновка

Europe must respect international frequency plans (e.g. the ITU Geneva Plan (GE-06)) to 
avoid unnecessary interference and inefficient waste of spectrum on its borders.

Изменение 33
Sharon Bowles

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 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

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, на 
разположение за електронни 
съобщения, в съответствие с 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и с 
разпоредбите на Правилника за 
радиосъобщенията 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.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should respect the ITU Radio Regulations that determine which services 
can coexist in the different bands.
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Изменение 34
Sharon Bowles

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 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес, както е определена в 
националното законодателство, в 
съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
насърчаването на възможностите на 
потребителите за избор на 
алтернативни или нови услуги, 
технология или платформа или, както 
е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализма на медиите.

Or. en

Обосновка

Choice between new services and platforms is a key requirement for European citizens and 
due consideration should be given to this. Member states should decide the criteria of general 
interest objectives.
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Изменение 35
Piia-Noora Kauppi

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 изпълнението на 
разпоредбите на настоящия параграф 
Комисията може да бъде подпомагана 
от националните регулаторни органи.

Or. en

Изменение 36
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
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 

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 
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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.

мерки могат да предоставят на 
Европейската служба по 
радиосъобщенията (ERO) специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

Tariffs in numbering should remain a competence of member states. The Authority should not 
have competence in numbering and this should reside with the European Radio 
Communications Office (ERO).

Изменение 37
Katalin Lévai

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за опазване на 
сигурността на своите мрежи или 
услуги. Като се вземат предвид 
последните постижения, тези мерки 
осигуряват ниво на сигурност, 
съответстващо на съществуващия риск. 
В частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на влиянието на инциденти, 
свързани със сигурността, върху 
потребители и върху взаимосвързаните 
мрежи. 

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за опазване на 
сигурността на своите мрежи или 
услуги. Като се вземат предвид 
последните постижения, тези мерки 
осигуряват ниво на сигурност, 
съответстващо на съществуващия риск. 
В частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на влиянието на инциденти, 
свързани със сигурността, върху 
потребители и върху взаимосвързаните 
мрежи, както и на разпространението 
на нежелано, вредно или незаконно 
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съдържание.

Or. en

Обосновка

The obligation for undertakings providing public communications networks or publicly 
available electronic communications services to safeguard the security of their networks and 
services has to go beyond preventing or minimizing the impact of security incidents on users 
and on interconnected networks. This obligation also has to include the prevention or 
minimization, to the best of the undertakings’ ability – which implies having regard to the 
state of the art –, that unsolicited, harmful and/or unlawful content be distributed over their 
networks.

Изменение 38
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

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

Когато разкриването на пробива е от 
обществен интерес, националният 
регулаторен орган може да информира 
обществеността.

Когато разкриването на пробива е от 
обществен интерес, националният 
регулаторен орган може да информира 
обществеността.

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

На всеки шест месеца съответният 
национален регулаторен орган предава 
обобщен доклад до Комисията относно 
получените нотификации и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.
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Or. en

Обосновка

The national telecom regulators are not usually in charge of security issues. The Authority 
should not have competence in security matters which should reside with ENISA. A report 
every three months would be too much of a bureaucratic load. 

Изменение 39
Piia-Noora Kauppi

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.

Or. en

Обосновка

Reinforcing network and information security is one of the areas where more action at 
Community is needed and where proposed amendments certainly could bring added value. 
The only problematic issue in this context concerns the reporting obligation which is 
proposed for NRAs. Reporting every three months would be too burdensome and 
bureaucratic. Therefore, it is proposed that reporting would take place every year instead of 
every 3 months.

Изменение 40
Piia-Noora Kauppi

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

Or. en

Обосновка

Technical implementing measures should only be introduced where industry self regulatory 
initiatives have not achieved an adequate level of security in the internal market.

Изменение 41
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13 а – параграф 4 – алинея 1
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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 Европейска 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA), 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.

Or. en

Обосновка

The Authority should not have competence in security matters which should reside with 
ENISA. 

Изменение 42
Sharon Bowles

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 

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

достъпни електронни съобщителни 
услуги, да:

а) предоставят информация, необходима 
за оценяване на сигурността на техните 
услуги и мрежи, включително 
документирани политики за сигурност; 
както и

а) предоставят информация, необходима 
за оценяване на сигурността на техните 
услуги и мрежи, включително 
документирани политики за сигурност; 
както и

б) поръчат на квалифициран независим 
орган да извърши одит на сигурността и 
да представи резултатите от него на 
националния регулаторен орган.

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 
разпоредбите на член 3 от настоящата 
директива.

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

Or. en

Обосновка

Many NRAs do not have competence in security issues.

Изменение 43
Piia-Noora Kauppi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, че при 
необходимост националните 
регулаторни органи имат правомощия 
да изискват от предприятия, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, да 
предоставят информация, необходима за 
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оценяване на сигурността на техните 
услуги и мрежи, включително 
документирани политики за сигурност.

а) предоставят информация, необходима 
за оценяване на сигурността на техните 
услуги и мрежи, включително 
документирани политики за сигурност; 
както и
б) поръчат на квалифициран 
независим орган да извърши одит на 
сигурността и да представи 
резултатите от него на националния 
регулаторен орган.

Or. en

Обосновка

The proposed enforcement of powers of the national regulators may become an excessive 
compliance burden, which could decelerate the development of new technologies. The 
national regulators should excess their power over public communications networks and 
publicly available electronic communications services only when necessary.

Изменение 44
Piia-Noora Kauppi

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 

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 да приеме 
решение за хармонизираното прилагане 
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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.

на разпоредбите от настоящата 
директива и Специфичните директиви 
за бъдещото постигане на целите, 
установени в член 8.

Or. en

Изменение 45
Piia-Noora Kauppi

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

Or. en

Изменение 46
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 7
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 5

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 47
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 1 се добавя следната 
буква:
"ба) да сключват споразумения за 
съвместно ползване на мрежата за 
радиодостъп за покриване на 
отдалечени и/или непечеливши 
райони с цел да се предлага и 
предоставя достъп до различни 
варианти на услуги по цялата 
територия на всяка държава-членка в 
полза на потребителите и околната 
среда;

Or. en

Обосновка

Many NRAs do not have competence in security issues.
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Изменение 48
Sharon Bowles

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато национален регулаторен орган 
възнамерява да наложи задължение за 
функционално разделяне, той отправя 
молба до Комисията, която включва:

2. Когато национален регулаторен орган 
възнамерява да наложи задължение за 
функционално разделяне, той 
нотифицира Комисията.
Нотификацията включва:

Or. en

Изменение 49
Sharon Bowles

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 
определени, 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 
определени, 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 телекомуникационни 
услуги" са 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.

Or. en

Изменение 50
Sharon Bowles

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 
телекомуникационни услуги 
подлежат само на опростена 
процедура на нотифициране със 
специфично регистриране на дейност 
в областта на електронните 
съобщителни услуги като „глобални 
телекомуникационни услуги“.”

Or. en

Изменение 51
Sharon Bowles

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

а) избягване на сериозен риск от вредни 
смущения; или

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

Or. en

Изменение 52
Sharon Bowles

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 
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.

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 
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.

Or. en

Обосновка

Many NRAs do not have competence in spectrum policy.

Изменение 53
Sharon Bowles

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/21/EО
Член 6 б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 [..].

1. Техническата мярка за изпълнение, 
посочена в член 6а, параграф 1, буква е) 
може да позволи на Групата по 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG) 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, недискриминационна и 
обективна.

В такива случаи мярката посочва 
периода, в рамките на който RSPG
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, 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.

2. Отчитайки в максимална степен 
становището на RSPG, 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.

Or. en

Обосновка

The Authority should not have competence over spectrum policy and this should remain with 
the Radio Spectrum Policy Group (RSPG). 
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Изменение 54
Sharon Bowles

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

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, 
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 
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предоставени от националните
регулаторни органи. В този случай 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 14а, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

EU-wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative 
proposals not Comitology.
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