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Изменение 24
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Радиочестотите следва да се считат 
за ограничен обществен ресурс, който 
има важна обществена и пазарна
стойност. Поради това, в обществен 
интерес е спектърът да се управлява 
възможно най-ефикасно и ефективно 
от икономическа, социална и 
екологична гледна точка и пречките за 
неговата ефикасна употреба да се 
премахват постепенно.

(16) Радиочестотите следва да се считат 
за ограничен обществен ресурс, който 
има важна обществена и икономическа
стойност и който е от съществено 
значение за изпълнението на някои 
цели от общ интерес. Поради това 
спектърът следва да се управлява с 
необходимото внимание към 
обществения интерес най-ефикасно и 
ефективно от икономическа, социална, 
културна и екологична гледна точка и 
пречките за неговата ефикасна употреба 
следва да се премахват постепенно.

Or. en

Обосновка

Spectrum is indeed a public resource, and cannot be considered the private property of no 
one. But its efficiency should not and cannot be reduced to simple market criteria. Both its 
economic and public value should be considered accordingly and in a balanced way to 
manage it efficiently.

Изменение 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Радиочестотите следва да се считат 
за ограничен обществен ресурс, който 
има важна обществена и пазарна
стойност. Поради това, в обществен 
интерес е спектърът да се управлява 
възможно най-ефикасно и ефективно от 

(16) Радиочестотите са собственост на 
държавите-членки. Те следва да се 
считат за ограничен обществен ресурс, 
който има важна обществена и 
икономическа стойност. Поради това, в 
обществен интерес е спектърът да се 
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икономическа, социална и екологична 
гледна точка и пречките за неговата 
ефикасна употреба да се премахват 
постепенно.

управлява възможно най-ефикасно и 
ефективно от социална, културна, 
икономическа и екологична гледна 
точка и пречките за неговата ефикасна 
употреба да се премахват постепенно.

Or. en

Обосновка

There is no doubt that radio spectrum is a scarce public resource. The original responsibility 
of the member states for the radio spectrum should be clarified.

Изменение 26
Helga Trüpel

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гъвкавостта в управлението на 
спектъра и достъпа до него следва да се 
повишат посредством разрешения с 
неутралност на технологиите и 
услугите, за да се даде възможност на 
потребителите на спектъра да избират 
най-подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в дадена честотна 
лента (наричани по-долу „принципи на 
неутралност на технологиите и 
услугите“). Поради това, 
административното определяне на
технологии и услуги следва да стане 
изключение и да бъде ясно обосновано 
и предмет на редовно преразглеждане.

(20) Гъвкавостта в управлението на 
спектъра и достъпа до него следва да се 
повишат посредством разрешения с 
неутралност на технологиите и 
услугите, за да се даде възможност на 
потребителите на спектъра да избират 
най-подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в честотните 
ленти, които са на разположение за 
извършване на електронни 
съобщителни услуги, определени в 
националните планове за 
разпределение на радиочестотите и в 
Правилника за радиосъобщенията на 
Международния съюз съюз по 
далекосъобщения (IТU) (наричани по-
долу „принципи на неутралност на 
технологиите и услугите“). Поради това, 
административното определяне на 
технологии и услуги следва да се 
прилага в случаите, в които се 
засягат цели от общ интерес.

Or. en
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Обосновка

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality proposed under 
Article 9 paragraph 4 subparagraph 1 of the Framework Directive.

Изменение 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гъвкавостта в управлението на 
спектъра и достъпа до него следва да се 
повишат посредством разрешения с 
неутралност на технологиите и 
услугите, за да се даде възможност на 
потребителите на спектъра да избират 
най-подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в дадена честотна 
лента (наричани по-долу „принципи на 
неутралност на технологиите и 
услугите“). Поради това, 
административното определяне на 
технологии и услуги следва да стане 
изключение и да бъде ясно обосновано 
и предмет на редовно преразглеждане.

(20) Гъвкавостта в управлението на 
спектъра и достъпа до него следва да се 
повишат посредством разрешения с 
неутралност на технологиите и 
услугите, за да се даде възможност на 
потребителите на спектъра да избират 
най-подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в честотните 
ленти, които са на разположение за 
извършване на електронни 
съобщителни услуги, определени в 
националните планове за 
разпределение на радиочестотите и в 
Правилника за радиосъобщенията на 
Международния съюз съюз по 
далекосъобщения (IТU) (наричани по-
долу „принципи на неутралност на 
технологиите и услугите“). Поради това, 
административното определяне на 
технологии и услуги следва да се 
прилага в случаите, в които се 
засягат цели от общ интерес.

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality.
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Изменение 28
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гъвкавостта в управлението на 
спектъра и достъпа до него следва да се 
повишат посредством разрешения с 
неутралност на технологиите и 
услугите, за да се даде възможност на 
потребителите на спектъра да избират 
най-подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в дадена честотна 
лента (наричани по-долу „принципи на 
неутралност на технологиите и 
услугите“). Поради това, 
административното определяне на 
технологии и услуги следва да стане 
изключение и да бъде ясно обосновано 
и предмет на редовно преразглеждане.

(20) Гъвкавостта в управлението на 
спектъра и достъпа до него следва да се 
повишат посредством разрешения с 
неутралност на технологиите и 
услугите, за да се даде възможност на 
потребителите на спектъра да избират 
най-подходящите технологии и услуги, 
които да прилагат в дадена честотна 
лента (наричани по-долу „принципи на 
неутралност на технологиите и 
услугите“). Поради това, 
административното определяне на 
технологии и услуги следва да стане 
изключение и да се прилага в случаите, 
в които се засягат цели от общ 
интерес.

Or. en

Изменение 29
Helga Trüpel

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изключенията от принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са ограничени и оправдани от нуждата 
за избягване на вредни смущения, 
например чрез налагане на емисионни 
маски и нива на мощността, или от 
нуждата за защита на общественото 
здраве чрез ограничаване на 
въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 

(21) Ограниченията на принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са целесъобразни и оправдани от 
нуждата за избягване на вредни 
смущения, например чрез налагане на 
емисионни маски и нива на мощността, 
или от нуждата за защита на 
общественото здраве чрез ограничаване 
на въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 
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ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или когато е строго 
необходимо да има съгласуваност с 
изключение от принципа на 
неутралност на услугите.

ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или от нуждата да 
се постигне съответствие с цел от 
общ интерес съгласно правото на 
Общността.

Or. en

Обосновка

Ensure coherency with the text of the directive which – for technology neutrality - refers to 
“restrictions” and not “exceptions”. Restrictions should not be limited to exception to the 
principle of service neutrality but needs to comply with general interest objectives. 

Изменение 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изключенията от принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са ограничени и оправдани от нуждата 
за избягване на вредни смущения, 
например чрез налагане на емисионни 
маски и нива на мощността, или от 
нуждата за защита на общественото 
здраве чрез ограничаване на 
въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 
ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или когато е строго 
необходимо да има съгласуваност с 
изключение от принципа на 
неутралност на услугите.

(21) Ограниченията на принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са целесъобразни и оправдани от 
нуждата за избягване на вредни 
смущения, например чрез налагане на 
емисионни маски и нива на мощността, 
или от нуждата за защита на 
общественото здраве чрез ограничаване 
на въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 
ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или от нуждата да 
се постигне съответствие с цел от 
общ интерес съгласно правото на 
Общността.

Or. en
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Обосновка

Ensure coherency with the text of the directive which – for technology neutrality -  refers to 
“restrictions” and not “exceptions”. Restrictions should not be limited to exception to the 
principle of service neutrality but needs to comply with general interest objectives.

Изменение 31
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изключенията от принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са ограничени и оправдани от нуждата 
за избягване на вредни смущения, 
например чрез налагане на емисионни 
маски и нива на мощността, или от 
нуждата за защита на общественото 
здраве чрез ограничаване на 
въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 
ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или когато е строго 
необходимо да има съгласуваност с 
изключение от принципа на неутралност 
на услугите.

(21) Ограниченията на принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са целесъобразни и оправдани от 
нуждата за избягване на вредни 
смущения, например чрез налагане на 
емисионни маски и нива на мощността, 
или от нуждата за защита на 
общественото здраве чрез ограничаване 
на въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 
ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или когато е строго 
необходимо да има съгласуваност с 
изключение от принципа на неутралност 
на услугите.

Or. en

Обосновка

This Amendment ensures coherency with the text of the directive which – for technology 
neutrality - refers to “restrictions” and not “exceptions”.



AM\722479BG.doc 9/72 PE405.980v01-00

BG

Изменение 32
Helga Trüpel

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 
следва да се регулира в разрешението 
за ползване на радиочестоти.

(22) Потребителите на спектъра следва 
да могат свободно да избират услугите, 
които желаят да предлагат в спектъра, 
предмет на преходни мерки за справяне 
с предишно придобити права. От друга 
страна, използването на спектъра 
може също да бъде изрично насочено 
към предоставянето на конкретна 
услуга или посредством конкретна 
технология 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 включват 
насърчаването на цели на политиката 
в областта на културата и 
средствата за масово осведомяване, 
например 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.
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Or. en

Обосновка

This amendment complements the rapporteur’s amendment n° 5.  Individual rights are 
granted to broadcasters which in return need to respect obligations related to content 
regulation. Therefore it must be possible to ensure a link between individual authorisations 
and content regulation, in respect of Member States’ competence to promote cultural and 
linguistic diversity, and media pluralism. 

Изменение 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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 

(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. 
От друга страна, използването на 
спектъра може също да бъде изрично 
насочено към предоставянето на 
конкретна услуга или посредством 
конкретна технология 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 включват цели на политиката в 
областта на културата и средствата 
за масово осведомяване като 
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 
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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 
следва да се регулира в разрешението 
за ползване на радиочестоти.

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. 

Or. fr

Обосновка

In line with Recital 5 of the Framework Directive, the separation between transmission 
regulation and regulation of content must not preclude account being taken of the links 
between the two, particularly with a view to securing media pluralism, cultural diversity and 
consumer protection. The Member States should therefore retain the right to link the 
allocation of individual spectrum use rights to obligations concerning the provision of 
specific content.

Изменение 34
Ignasi Guardans Cambó

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 

(22) Потребителите на спектъра следва 
да могат свободно да избират услугите, 
които желаят да предлагат в спектъра, 
предмет на преходни мерки за справяне 
с предишно придобити права. От друга 
страна, използването на спектъра 
може също да бъде изрично насочено 
към предоставянето на конкретна 
услуга или посредством конкретна 
технология 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 
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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 
следва да се регулира в разрешението 
за ползване на радиочестоти.

спектъра, ако са необходими и 
пропорционални. Тези цели включват 
насърчаването на цели на политиката 
в областта на културата и 
средствата за масово осведомяване, 
например 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.

Or. en

Обосновка

This amendment complements my own amendment 5. Individual rights are granted to 
broadcasters which in return need to respect obligations related to content regulation. 
Therefore it must be possible to ensure a link between individual authorisations and content 
regulation, in respect of Member States’ competence to promote cultural and linguistic 
diversity, and media pluralism. 

Изменение 35
Marielle De Sarnez

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 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
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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 
следва да се регулира в разрешението 
за ползване на радиочестоти.

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. В 
тази връзка индивидуалното право на 
ползване на притежателя на 
разрешение може следователно да се 
обвърже със задължения, свързани с 
предоставянето на съдържанието на 
специфични услуги. 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.

Or. fr
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Изменение 36
Katerina Batzeli

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 следва да се 
регулира в разрешението за ползване 
на радиочестоти.

(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. 
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Or. en

Обосновка

Recital 5 of the Framework Directive fully recognizes that the separation between 
transmission regulation and the regulation for content should take into account the existing 
links between them. It must therefore remain possible for Member States to link the granting 
of individual rights of use to commitments related to provisions of particular content services.

Изменение 37
Helga Trüpel

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение 
относно насърчаването на културното и 
езиково разнообразие и плурализма на 
медиите в съответствие с тяхните
национални законодателства. 

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко разпределение на 
радиочестоти с цел да се гарантира
насърчаването на целите на 
политиката в областта на 
културата и медиите, например
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите в съответствие с 
техните национални законодателства, 
със съгласуваните на международно 
равнище планове за радиочестотите 
и с основните принципи на правото 
на Общността.

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure legal consistency in wording with amendment proposed under Article 9 
(4) of the Framework Directive. This amendment complements the rapporteur’s amendment 6.
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Изменение 38
Helga Trüpel

Предложение за директива - акт за изменение
Recital 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като разпределението на 
спектъра спрямо конкретни 
технологии или услуги е изключение 
от принципите на неутралност на 
технологиите и услугите и намалява 
свободата на избор на предлагана 
услуга или използвана технология, 
всяко предложение за такова 
разпределение следва да е прозрачно и 
да подлежи на обществена 
консултация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Legal consistency with proposal for amendment to Article 6.1. 

Изменение 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като разпределението на 
спектъра спрямо конкретни 
технологии или услуги е изключение 
от принципите на неутралност на 
технологиите и услугите и намалява 
свободата на избор на предлагана 
услуга или използвана технология, 
всяко предложение за такова 
разпределение следва да е прозрачно и 
да подлежи на обществена 
консултация.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Legal consistency for the principles of technology and service neutrality. 

Изменение 40
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Когато е необходимо 
приемането на мерки за 
хармонизиране с оглед на прилагането 
на политиката на Общността в 
областта на електронните 
съобщения и на радиочестотния 
спектър, които излизат извън 
рамките на техническите 
изпълнителни мерки, Комисията 
представя законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Harmonisation measures which involve adding new essential provisions to the regulatory 
framework should be dealt with a legislative proposal. Only the direct application of the rules 
set out in the framework or the addition of non-essential elements should be subject of 
Comitology procedures.
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Изменение 41
Helga Trüpel

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Когато е необходимо 
приемането на мерки за 
хармонизиране с оглед на прилагането 
на политиката на Общността в 
областта на електронните 
съобщения и на радиочестотния 
спектър, които излизат извън 
рамките на техническите 
изпълнителни мерки, Комисията 
представя законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

(Trautmann, Amendment 6 – Justification partly modified) Amendment to ensure legal 
consistency with Decision 1999/468/EC, Recital 7a and Article 1 para.2:  Measures which 
add new essential propositions to the Regulatory Framework must be dealt with under a 
legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to the Comitology 
Procedure. Harmonisation of spectrum in not a non-essential element of this Directive.

Изменение 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 47 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Когато е необходимо 
приемането на мерки за 
хармонизиране с оглед на прилагането 
на политиката на Общността в 
областта на електронните 
съобщения и на радиочестотния 
спектър, които излизат извън 
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рамките на техническите 
изпълнителни мерки, Комисията 
представя законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Amendment to ensure legal consistency with Decision 1999/468/EC, Recital 7a and Article 1 
para.2:  Measures which add new essential propositions to the Regulatory Framework must 
be dealt with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to the 
Comitology Procedure. 

Изменение 43
Ignasi Guardans Cambó

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 

(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 
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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, параграф 6 на 
гореупоменатото решение.

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. Като се има предвид, че 
провеждането на процедурата по 
регулиране с контрол в нормалните 
срокове би могло, при определени 
извънредни обстоятелства, да 
възпрепятства навременното 
приемане на изпълнителните мерки, 
Европейският парламент, Съветът и
Комисията следва да действат бързо, 
за да гарантират навременното 
приемане на тези мерки.

Or. en

Обосновка

On imperative and justified grounds of urgency the European Parliament, the Council and the 
Commission should act speedily in order to ensure the timely adoption of Comitology 
measures.

Изменение 44
Helga Trüpel

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 

(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 областта на номерирането, както и в 
области, свързани със сигурността на 
мрежи и услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
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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, параграф 6 на 
гореупоменатото решение.

на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да допълнят 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. Като се има предвид, че 
провеждането на процедурата по 
регулиране с контрол в нормалните 
срокове би могло, при определени 
извънредни обстоятелства, да 
възпрепятства навременното 
приемане на изпълнителните мерки, 
Европейският парламент, Съветът и
Комисията следва да действат бързо, 
за да гарантират навременното 
приемане на тези мерки.

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure legal consistency with amendments proposed for a new article 8a of the 
Framework Directive and amendments proposed under Article 6a of the Authorisation 
Directive.) Harmonisation measures which add new essential proposals to the regulatory 
framework must be dealt with under a legislative proposal. Only non-essential elements may 
be subject to the Comitology Procedure. On imperative and justified grounds of urgency the 
European Parliament, the Council and the Commission should act speedily in order to ensure 
the timely adoption of Comitology.
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Изменение 45
Helga Trüpel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на случаите попадащи в 
обхвата на член 7, параграф 10 или 
членове 20 или 21, и освен ако не е 
упоменато друго в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
държавите-членки гарантират, че,
когато националните регулаторни 
органи възнамеряват да предприемат 
мерки в съответствие с настоящата 
директива или Специфичните 
директиви, които имат значително 
влияние върху съответния пазар, или 
когато възнамеряват да предвидят 
ограничения съгласно член 9, 
параграфи 3 и 4, те дават на 
заинтересованите страни възможността 
да направят бележки по 
проектомерките в рамките на разумен 
срок.

С изключение на случаите, попадащи в 
обхвата на член 7, параграф 10 или 
членове 20 или 21, и освен ако не е 
упоменато друго в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
държавите-членки гарантират, че когато 
националните регулаторни органи 
възнамеряват да предприемат мерки в 
съответствие с настоящата директива 
или Специфичните директиви, които 
имат значително влияние върху 
съответния пазар, те предоставят на 
заинтересованите страни възможността 
да споделят своите забележки по 
отношение на проектомерките в 
рамките на разумен срок.

Or. en

Обосновка

It is proposed that both the economic and the public value of the spectrum is considered in a 
balanced way to manage it efficiently. The assignment of a part of the spectrum to fulfil 
general interest objectives does therefore not constitute a restriction or exception from the 
proposed principle of service neutrality but complements it. It is therefore not justified to 
impose additional consultation procedures.    
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Изменение 46
Katerina Batzeli

Предложение за директива - акт за изменение
Article 1 – point 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), 

в) налагане, изменяне или оттегляне на 
задължение на оператор при прилагане 
на член 16 заедно с членове 5 - с 
изключение на параграф 1, буква б) - и 
9 до 13 от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга), 

Or. en

Обосновка

The measures under paragraph 5 (1) b of the Directive 2002/19 (Access Directive) aim at 
maintaining media pluralism and cultural diversity in the field of digital television and thus 
clearly fall within the competence of Member States.

Изменение 47
Guy Bono

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква д
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 имат правото на достъп и
правото да разпространяват 
съдържание и да използват приложения 
и/или услуги по свой избор, които 
обаче са предмет на разпоредбите на 
националното наказателно право, 
прилагани по съображения, свързани с 
обществения ред и сигурност и с 



PE405.980v01-00 24/72 AM\722479BG.doc

BG

обществения морал.

Or. fr

Обосновка

The use of the adjective ‘lawful’ to qualify ‘content’ and ‘service’ does not cover the 
eventuality of computer fraud committed by end users, and risks causing confusion. What 
needs to be specified is that the national authorities ensure that all the activities covered by 
this provision are permissible provided that the user does not contravene national criminal 
law (particularly concerning the transmission of child pornography, racist content, etc.).

Изменение 48
Katerina Batzeli

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, свързани със 
защитата и насърчаването на 
законното съдържание в рамките на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги.

Or. en

Изменение 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8 - буква д
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 4 – буква ж а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гарантиране на 
сътрудничеството между 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни услуги и 
мрежи, и секторите, свързани със 
защитата и насърчаването на 
законното съдържание в рамките на 
електронните съобщителни услуги и 
мрежи.

Or. en

Обосновка

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works.

Изменение 50
Guy Bono

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) прилагане на принципа, съгласно 
който не могат да се налагат 
каквито и да е ограничения върху 
правата и свободите на крайните 
потребители без предварително 
решение от страна на съдебните 
органи, освен при форсмажорни 
обстоятелства или при изисквания за 
опазване на цялостта и сигурността 
на мрежата. 

Or. fr
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Обосновка

Except where dictated by force majeure or by the requirements of preserving network 
integrity and security, any restriction on the rights and freedoms of end users may only be 
decided by the judiciary, which is the natural guardian of such freedoms.

Изменение 51
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Добавя се следният член 8а:
„Член 8а

Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

спектър в Общността
1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си и с Комисията в 
стратегическото планиране и 
евентуалното хармонизиране на 
ползването на радиочестоти в 
Общността. Те гарантират 
съгласуваност на полическите 
подходи в областта на радиоспектъра 
с други национални политики или 
политики на ЕС, напр. медийната 
политика.
2. Държавите-членки гарантират 
съгласуването на политическите 
подходи и по целесъобразност 
хармонизираните условия по 
отношение на достъпността и 
ефикасната употреба на 
радиочестотите, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар и в съответствие с 
икономическите, политически, 
културни, здравни и социални 
съображения, свързани с ползването 
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на радиоспектъра.
3. Държавите-членки гарантират 
съгласувано и своевременно 
предоставяне на информация относно 
разпределението, достъпността и 
ползването на радиочестоти в 
Общността.
4. Държавите-членки гарантират 
ефективна координация на 
интересите на Общността в 
рамките на международни 
организации, когато ползването на 
радиоспекъра засяга политики на 
Общността.
5. Създава се комисия по политиката 
в областта на радиоспектъра (оттук 
нататък наричана КПРС) с цел да 
допринесе за изпълнение на целите, 
посочени в параграфи от 1 до 4. КПРС 
предоставя консултации на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по въпроси на 
политиката в областта на 
радиоспектъра. КПРС се състои от 
по един представител на високо 
равнище на всеки национален 
регулаторен орган, отговарящ за 
политиката в областта на 
радиоспектъра и/или медийното 
регулиране във всяка държава-членка. 
Комисията е член на КПРС без право 
на глас.
6. По искане на Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, 
или по собствена инициатива, КПРС 
приема становища с квалифицирано 
мнозинство. Всяка държава-членка 
разполага с един глас, а Комисията не 
гласува.
7. Комисията, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, определя на всеки три години 
общи политически цели и изготвя 
незадължителни насоки за 
развитието на политика на 
Общността в областта на 
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радиоспектъра.
8. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, да предлага законодателни 
мерки за изпълнение на целите на 
общата политика, определени в 
параграф 7.
9. Когато това е необходимо за 
гарантиране на ефективна 
координация на интересите на 
Общността в рамките на 
международни организации, 
Комисията може, със съгласието на 
КПРС, да предложи на Европейския 
парламент и на Съвета мандат за 
преговори.
10. КПСР представя на Европейския 
парламент и на Съвета годишен 
доклад за дейността.“

Or. en

Обосновка

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance. A new streamlined Committee, which should be composed of one representative of 
each regulatory Telecom and/or Media authority in the Member States - taking thus into 
account the existing links between regulation of transmission and regulation of content -  is 
proposed to assist developing an integrated EU spectrum policy.

Изменение 52
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Добавя се следният член 8а:
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„Член 8а
Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

спектър в Общността
1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си и с Комисията в 
стратегическото планиране и
евентуалното хармонизиране на 
ползването на радиочестоти в 
Общността. Те гарантират 
съгласуваност на политическите 
подходи в областта на радиоспектъра 
с други национални политики или 
политики на ЕС, напр. медийната 
политика.
2. Държавите-членки гарантират 
съгласуването на политическите 
подходи и по целесъобразност 
хармонизираните условия по 
отношение на достъпността и 
ефикасната употреба на 
радиочестотите, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар и в съответствие с 
икономическите, политически, 
културни, здравни и социални 
съображения, свързани с ползването 
на радиоспектъра.
3. Държавите-членки гарантират 
съгласувано и своевременно 
предоставяне на информация относно 
разпределението, достъпността и 
ползването на радиочестоти в 
Общността.
4. Държавите-членки гарантират 
ефективна координация на 
интересите на Общността в 
рамките на международни 
организации, когато ползването на 
радиоспекъра засяга политики на 
Общността.
5. Създава се комисия по политиката 
в областта на радиоспектъра (оттук 
нататък наричана КПРС) с цел да 
допринесе за изпълнение на целите, 
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посочени в параграфи от 1 до 4. КПРС 
предоставя консултации на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по въпроси на 
политиката в областта на 
радиоспектъра. КПРС се състои от 
по един представител на високо 
равнище на всеки национален 
регулаторен орган, отговарящ за 
политиката в областта на 
радиоспектъра и/или медийното 
регулиране във всяка държава-членка. 
Комисията е член на КПРС без право 
на глас.
6. По искане на Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, 
или по собствена инициатива, КПРС 
приема становища с квалифицирано 
мнозинство. Всяка държава-членка 
разполага с един глас, а Комисията не 
гласува.
7. Комисията, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, определя на всеки три години 
общи политически цели и изготвя 
незадължителни насоки за 
развитието на политика на 
Общността в областта на 
радиоспектъра.
8. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, да предлага законодателни 
мерки за изпълнение на целите на 
общата политика, определени в 
параграф 7.
9. Когато това е необходимо за 
гарантиране на ефективна 
координация на интересите на 
Общността в рамките на 
международни организации, 
Комисията може, със съгласието на 
КПРС, да предложи на Европейския 
парламент и на Съвета мандат за 
преговори.
10. КПСР представя на Европейския 
парламент и на Съвета годишен 
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доклад за дейността.“

Or. en

Обосновка

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
from each national authority responding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Изменение 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Добавя се следният член 8а:
„Член 8а

Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

спектър в Общността
1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си и с Комисията в 
стратегическото планиране и 
евентуалното хармонизиране на 
ползването на радиочестоти в 
Общността. Те гарантират 
съгласуваност на политическите 
подходи в областта на радиоспектъра 
с други национални политики или 
политики на ЕС, напр. медийната 
политика.
2. Държавите-членки гарантират 
съгласуването на политическите 
подходи и по целесъобразност 
хармонизираните условия по 
отношение на достъпността и 
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ефикасната употреба на 
радиочестотите, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар и в съответствие с 
икономическите, политически, 
културни, здравни и социални 
съображения, свързани с ползването 
на радиоспектъра.
3. Държавите-членки гарантират 
съгласувано и своевременно 
предоставяне на информация относно 
разпределението, достъпността и 
ползването на радиочестоти в 
Общността.
4. Държавите-членки гарантират 
ефективна координация на 
интересите на Общността в 
рамките на международни 
организации, когато ползването на 
радиоспекъра засяга политики на 
Общността.
5. Създава се комисия по политиката 
в областта на радиоспектъра (оттук 
нататък наричана КПРС) с цел да 
допринесе за изпълнение на целите, 
посочени в параграфи от 1 до 4. КПРС 
предоставя консултации на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по въпроси на 
политиката в областта на 
радиоспектъра. КПРС се състои от 
по един представител на високо 
равнище на всеки национален 
регулаторен орган, отговарящ за 
политиката в областта на 
радиоспектъра и/или медийното 
регулиране във всяка държава-членка. 
Комисията е член на КПРС без право 
на глас.
6. По искане на Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, 
или по собствена инициатива, КПРС 
приема становища с квалифицирано 
мнозинство. Всяка държава-членка 
разполага с един глас, а Комисията не 
гласува.



AM\722479BG.doc 33/72 PE405.980v01-00

BG

7. Комисията, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, определя на всеки три години 
общи политически цели и изготвя 
незадължителни насоки за 
развитието на политика на 
Общността в областта на 
радиоспектъра.
8. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, да предлага законодателни 
мерки за изпълнение на целите на 
общата политика, определени в 
параграф 7.
9. Когато това е необходимо за 
гарантиране на ефективна 
координация на интересите на 
Общността в рамките на 
международни организации, 
Комисията може, със съгласието на 
КПРС, да предложи на Европейския 
парламент и на Съвета мандат за 
преговори.
10. КПСР представя на Европейския 
парламент и на Съвета годишен 
доклад за дейността.“

Or. en

Обосновка

A new streamlined Committee, which should be composed of one representative of each 
regulatory Telecom and Media authority in the Member States - taking thus into account the 
existing links between regulation of transmission and regulation of content -  is proposed to 
assist in the development of an integrated EU spectrum policy.

Изменение 54
Helga Trüpel

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

1. Държавите-членки гарантират 
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.

1. Отчитайки, че радиочестотите са 
обществено благо, което има важна 
социална, културна и икономическа 
стойност, държавите-членки 
гарантират 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.

Or. en

Обосновка

There is no doubt that radio spectrum is a scarce resource. Both its economic and public 
value should be considered accordingly and in a balanced way to manage it efficiently.

Изменение 55
Katerina Batzeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазване на ограничение в 
съответствие с параграф 4 по-долу, 
включително ограниченията, 
насочени към насърчаване на целите 
на политиката в областта на 
културата и медиите.

Or. en
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Обосновка

The cultural and media policy objectives should be explicitly referred as they constitute one of 
the main arguments for Member States to put restrictions on the principle of service and 
technological neutrality.

Изменение 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазване на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с 
параграф 4 по-долу.

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure coherence with article 9.4.

Изменение 57
Helga Trüpel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) спазване на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с 
параграф 4 по-долу.

Or. en
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Обосновка

Necessary to ensure coherence in vocabulary with suggested amendments in Article 9.4 
Framework Directive.

Изменение 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle.
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Изменение 59
Katerina Batzeli

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 
съобщителни услуги, определени в 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите 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.

Or. en

Обосновка

The national allocation tables remain the main tool for the distribution of radio frequency 
bands. Moreover it is essential to clarify that the principle of neutrality should stay in line 
with the ITU Radio Regulations which offer the main protection against interference. 

Изменение 60
Ignasi Guardans Cambó

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

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 
съобщителни услуги, определени в 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите 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.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be circumscribed to the possibilities offered by the ITU Radio 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands.

Изменение 61
Helga Trüpel

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 

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

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

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law.

Изменение 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес, 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, 
или насърчаването на цели в областта 
на културата и медийната политика 
като културното и езиково 
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многообразие и плурализъм на медиите. многообразие и плурализъм на медиите.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle.

Изменение 63
Ignasi Guardans Cambó

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, свързана с електронни 
съобщения, да се предоставя в 
специфична честотна лента, се 
оправдават с цел гарантиране на 
изпълнението на цел от общ интерес, 
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, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на цели в областта на културата и 
медийната политика като културното 
и езиково многообразие и плурализъм 
на медиите.

Or. en
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Обосновка

It should be left to subsidiarity how general interest objectives should be interpreted in each 
Member State. On the other hand the mere reference to “the promotion of cultural and 
linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all general 
interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Изменение 64
Helga Trüpel

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.

Мерките, които изискват дадена услуга 
да се предоставя в специфична честотна 
лента, се оправдават с цел гарантиране 
на изпълнението на цел от общ интерес, 
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, или 
насърчаването на цели в областта на 
културата и медийната политика 
като културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law.
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Изменение 65
Gyula Hegyi

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 в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, образование, 
или, както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите. 

Or. en

Обосновка

Given the importance of education in our society, it is necessary to mention it as an objective 
to justify proportionate and non-discriminatory restrictions imposed on service neutrality.

Изменение 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 

Мярка, която забранява 
предоставянето на други услуги, 
свързани с електронни съобщения в 
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разпореди само, ако е оправдано от 
нуждата от защита на услуги, свързани с 
опазване на човешкия живот.

специфична честотна лента, може да се 
разпореди само ако е оправдано от 
нуждата от защита на услуги, свързани с 
опазване на човешкия живот или за да 
се избегнат вредни смущения.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle.

Изменение 67
Helga Trüpel

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.

Мярка, която забранява 
предоставянето на други услуги, 
свързани с електронни съобщения в 
специфична честотна лента, може да се 
разпореди само ако е оправдано от 
нуждата от защита на услуги, свързани с 
опазване на човешкия живот или за да 
се избегнат вредни смущения.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law.



PE405.980v01-00 44/72 AM\722479BG.doc

BG

Изменение 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 5

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 цели от 
общ интерес, посочени в параграфи 3 и 
4.

Or. en

Изменение 69
Helga Trüpel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки имат 
правомощието да определят обхвата, 
естеството и срока на мерките, 
предвидени за насърчаване на целите в 
областта на културата и медийната 
политика, като например 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите, в 
съответствие с техните национални 
законодателства.

Or. en

Обосновка

Guardans amendment 16: the word ” restrictions” is changed to “measures” to ensure 
coherence in vocabulary with suggested amendments in Article 9.4 Framework Directive.
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Изменение 70
Katerina Batzeli

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

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. Ограниченията на изпълняването 
на конкретна цел от общ интерес в 
рамките на политиката в областта 
на културата и медиите се 
освобождават от процедурата по 
преразглеждане в настоящия член.

Or. en

Обосновка

The specificities of the general interest objectives of the audiovisual sector, which justify that 
Member States are competent to define the scope, nature and duration of such restrictions to 
the principle of neutrality, should also justify particular reassessment procedure defined by 
Member States.

Изменение 71
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 а – 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 
радиотелевизионни услуги, правото на 
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, подлежи на 
нова процедура по предоставяне в 
съответствие с член 9, параграфи 3 и 4 
от настоящата директива и член 7, 
параграф 2 от Директивата за 
разрешение.

Or. en

Обосновка

Broadcasting operators should be able to continue providing their broadcasting services and 
even to develop them further (i.e. HDTV) after the digital switchover. The part of the digital 
dividend which will not be used for broadcasting purposes should be re-assigned to other 
purposes according to the new rules.

Изменение 72
Helga Trüpel

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

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 

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
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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.

предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
правото на ползване на частта от 
радиочестотите, която е разпределена за 
изпълнението на такава цел, остава 
непроменено до изтичане на неговия 
срок. Частта от радиочестотите, която 
може да стане ненужна за 
изпълнението на тази цел, подлежи на 
нова процедура по предоставяне в 
съответствие с член 9, параграфи 3 и 4 
от настоящата директива и член 7, 
параграф 2 от Директивата за 
разрешение.

Or. en

Обосновка

(Trautmann, Amendment 29 – partly modified by extending provision also to radio services).
Radio and broadcasting operators should be able to continue providing their services and 
even develop them further after the digital switchover.

Изменение 73
Marielle De Sarnez

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

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 

2. Настоящият член не се предлага, 
когато наложените ограничения от 
държавите-членки са насочени към 
насърчаване на целите на 
политиката в областта на 
културата, езиковото многообразие и 
плурализма на медиите.
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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.

Or. fr

Изменение 74
Ignasi Guardans Cambó

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. 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, 
при условие че съответното 
прехвърляне или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури и не води до промяна в 
услугата, предоставяна на 
съответната радиочестотна лента.

Or. en

Обосновка

Spectrum trading should not lead to speculation nor to the charge of the service provided 
over specific radio frequency bands, in particular when it has been made available on the 
basis of a restriction to ensure the fulfilment of a general interest objective.
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Изменение 75
Katerina Batzeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган. 

1. 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, 
при условие че съответното 
прехвърляне или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури и не води до промяна в 
услугата, предоставяна на 
съответната радиочестотна лента.

Or. en

Обосновка

Since spectrum management remains a national competence, the national procedures and 
regulations should be fully taken into account.

Изменение 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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

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 

2. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ограничения, наложени 
от държавата-членка с оглед 
насърчаване на целите на 
политиката в областта на 
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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.

културата и медиите, като например 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите.

Or. fr

Обосновка

Since the Member States are responsible for defining the scope, nature and duration of 
restrictions on the principles of technology- and service-neutrality where such restrictions 
aim to promote cultural and media policy objectives, the reassessment procedure set out in 
Article 9a is inappropriate in such cases. Furthermore, the Commission’s paragraph 2 
conflates two different points: the reassessment of restrictions and the reassessment of user 
rights as such, the latter being covered by Article 5(2) of the Authorisation Directive.

Изменение 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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 се засяга член 
8а от настоящата директива, за 
постигането на принципите на 
настоящия член, Комисията може да 
приеме подходящи технически мерки 
за изпълнение за: 

Or. en
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Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).

Изменение 78
Helga Trüpel

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

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 се засяга член 
8а от настоящата директива, за 
постигането на принципите на 
настоящия член, Комисията може да 
приеме подходящи технически мерки 
за изпълнение за: 

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive.

Изменение 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–a) хармонизиране на правилата 
относно наличността и ефикасната 
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употреба на радио честотите, в 
съответствие с член 9;  

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).

Изменение 80
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–a) хармонизиране на правилата 
относно наличността и ефикасната 
употреба на радио честотите, в 
съответствие с член 9;  

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.
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Изменение 81
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква -аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  -аа) гарантиране на съгласувано и 
навременно осигуряване на 
информация относно отпускането, 
наличието и ползването на радио 
честоти;

Or. en

Обосновка

It is important for achieving consistency and coherence that all harmonisation measures in 
the field of spectrum management are grouped together and not distributed along two 
different legal frameworks (Framework Directive and Radio Spectrum Decision).

Изменение 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква -аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) гарантиране на съгласувано и 
навременно осигуряване на 
информация относно отпускането, 
наличието и ползването на радио 
честоти;

Or. en
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Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).

Изменение 83
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква -аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) гарантиране на съгласувано и 
навременно осигуряване на 
информация относно отпускането, 
наличието и ползването на радио 
честоти;

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Изменение 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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

а) определяне на честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем между 
предприятия, с изключение на радио 
честотите, предвидени от 
държавите-членки за 
радиотелевизионни услуги;  

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).

Изменение 85
Helga Trüpel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) определяне на честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем между 
предприятия, с изключение на радио 
честотите, предвидени от 
държавите-членки за 
радиотелевизионни услуги;  

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
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with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Изменение 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
регулирането на съдържанието и 
аудиовизуалната политика. 

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).

Изменение 87
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
регулирането на съдържанието и 
аудиовизуалната политика. 

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision.

Изменение 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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 прилагането на 
разпоредбите на букви а) до в) от 
настоящия параграф, Комисията може 
да бъде подпомагана от КПРС.
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от Органа в съответствие с член 10 
от Регламент […/ЕО].

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).

Изменение 89
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 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 прилагането на 
разпоредбите на букви а) до в) от 
настоящия параграф, Комисията може 
да бъде подпомагана от КПРС.

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
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with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Изменение 90
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 в – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

It is important for achieving consistency and coherence that all harmonisation measures in 
the field of spectrum management are grouped together and not distributed along two 
different legal frameworks (Framework Directive and Radio Spectrum Decision). 

Изменение 91
Ignasi Guardans Cambó

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 

Мерките, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
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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.“

по регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Изменение 92
Helga Trüpel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, 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.“

Мерките, 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.

Or. en

Обосновка

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.
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Изменение 93
Katerina Batzeli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

Тези процедури не се прилагат по 
отношение на параграф 1, буква б) от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

The measures under paragraph 5 (1) b of the Directive 2002/19 (Access Directive) aim at 
maintaining media pluralism and cultural diversity in the field of digital television and thus 
clearly fall within the competence of Member States.

Изменение 94
Ignasi Guardans Cambó

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

1. Държавите-членки не обвързват 
използването на радиочестоти с 
предоставянето на индивидуални 
права на ползване, а включват 
условията за използване на такива

1. Държавите-членки улесняват 
използването на радиочестоти в 
рамките на общо разрешение.
Държавите-членки могат да 
предоставят индивидуални права с 
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радиочестоти в общото разрешение, 
освен ако предоставянето на
индивидуални права е оправдано с цел:

цел:

Or. en

Обосновка

Although general authorisations might be a viable solution in the long term when technology 
to prevent interference problems develops, granting individual licences should continue to be 
the normal procedure for assigning spectrum.

Изменение 95
Helga Trüpel

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:

1. Държавите-членки улесняват 
използването на радиочестоти в
общото разрешение.  Държавите-
членки могат да предоставят
индивидуални права с цел:

Or. en

Обосновка

(Trautmann, Amendment 72, justification modified). Although general authorisations might 
be a viable solution in the long term when technology to prevent interference problems 
develops, granting individual licences should continue to be the normal procedure for 
assigning spectrum. In practice, the Commission confirms this approach , e.g. in its 
Communication on the digital dividend where it proposes the allocation of specific services to 
specific subbands via individual licences.
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Изменение 96
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Директива 2002/20/EО
Член 5 – параграф 2 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да бъдат нарушавани специалните 
критерии и процедури, определени от 
държавите-членки, за предоставяне на 
права на ползване на радиочестоти от 
доставчици на радио и телевизионно 
съдържание с оглед постигане на цели 
от общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, такива права на ползване 
се предоставят чрез обективни, 
прозрачни, не допускащи 
дискриминация и пропорционални 
процедури и, в случая на 
радиочестотите, в съответствие с 
разпоредбите на член 9 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

Or. en

Обосновка

The proposal corresponds to the directive which is currently into force and which has proved 
to be functional and efficient. 
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Изменение 97
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5, параграфи 1 и 2 от настоящата 
директива и членове 8 и 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), Комисията може да приеме 
мерки за изпълнение:

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.

Изменение 98
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти;

а) за идентифициране на честотни 
ленти, чиято употреба да подлежи на 
общи разрешения; 

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
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adoption of these measures.  

Изменение 99
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – буква в

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

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.  

Изменение 100
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за хармонизиране на условията, 
посочени в приложение II, свързани с 
общи разрешения или индивидуални 
права на ползване на радиочестоти 
или номера;

заличава се

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
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adoption of these measures.  

Изменение 101
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за предвиждане на изменение или 
оттегляне на разрешения или права 
на ползване и процедурите, свързани с 
буква г);

заличава се

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.  

Изменение 102
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за установяване на процедури за 
подбор на предприятия, на които да 
се предоставят индивидуални права 
на ползване на радиочестоти или 
номера от националните регулаторни 
органи, когато е приложимо в 
съответствие с разпоредбите на член 
6б. 

заличава се

Or. en
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Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.  

Изменение 103
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 а – параграф 1 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в букви от а) до г) 
и е), целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 14а, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 14а, параграф 4.

Горепосочените 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 14а, параграф 3. 

Or. en

Обосновка

All implementing measures under Article 6a (harmonisation) should be adopted according to 
the regulatory procedure with scrutiny. The urgency procedure is not justified for the 
adoption of these measures.  

Изменение 104
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 б – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 [..]. 

заличава се

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 105
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 б – параграф 1

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

(Trautmann, Amendment 82 and Presidency Compromise proposal of April 24,2008). EU-
wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative 
proposals not Comitology.  

Изменение 106
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

заличава се
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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.

Изменение 107
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6 б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

(Trautmann, Amendment 82 and Presidency Compromise proposal of April 24,2008). EU-
wide selection procedures for the issuing of rights should be subject to specific legislative 
proposals not Comitology.  
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Изменение 108
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 11
Директива 2002/20/EО
Член 14а  – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилага член 
5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от 
Решение 1999/468/ЕО при спазване на 
разпоредбите на член 8 от него.

заличава се

Or. en

Обосновка

The type of Comitology measures adopted pursuant to the Authorisation Directive does not 
justify the employment of the urgency.

Изменение 109
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 11 
Директива 2002/20/EО
Член 14 а  – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилага член 
5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от 
Решение 1999/468/ЕО при спазване на 
разпоредбите на член 8 от него.

заличава се

Or. en
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Обосновка

(Trautmann, Amendment 85). The type of Comitology measure adopted pursuant to the 
Authorisation Directive does not justify the employment of urgency.

Изменение 110
Helga Trüpel

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 15
Директива 2002/20/EО
Приложение ІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Добавя се ново приложение II, 
чийто текст е посочен в 
приложението към настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Deletion according to Council document from April 24.
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