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Изменение10
Emmanouil Angelakas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В тази връзка, Комисията представи 
своите първоначални заключения в свое 
Съобщение до Съвета, Европейския 
парламент, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на 
регионите от 29 юни 2006 г. относно 
прегледа на регулаторната рамка на ЕС 
за електронни съобщителни мрежи и 
услуги. Въз основа на тези 
първоначални заключения беше 
проведено обществена консултация, 
която идентифицира 
продължаващата липса на вътрешен 
пазар на електронни съобщения като 
най-важния аспект, към който 
трябва да се подходи. В частност 
беше установено, че регулаторна 
разпокъсаност и несъответствия 
между дейностите на националните 
регулаторни органи излагат на риск 
не само конкурентноспособността на 
сектора, но също и значителните 
ползи за потребителя от 
презгранична конкуренция.

(2) В тази връзка, Комисията представи 
своите първоначални заключения в свое 
Съобщение до Съвета, Европейския 
парламент, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на 
регионите от 29 юни 2006 г. относно 
прегледа на регулаторната рамка на ЕС 
за електронни съобщителни мрежи и 
услуги. Въз основа на тези 
първоначални заключения беше 
проведена обществена консултация, 
която показа подкрепа за 
продължаването на сегашния модел 
на рамката. Сегашната рамка 
въвежда технически промени от 
преходен характер с цел гарантиране 
на пълно преминаване към закон за 
конкуренцията, тъй като по своя 
характер рамката остава преходна и 
следва да отпадне до 2014 г., когато 
вече следва да действа напълно 
конкурентен телекомуникационен 
пазар. Разпоредбите на настоящата 
директива остават в сила до 31 
декември 2014 г.

Or. en

Обосновка

The current regulatory framework has been in place for a very short time only and has proven 
to function well. This review should make certain technical adjustments only to tune the 
current framework. To this end it is advisable to insert a sunset clause which will ensure the 
framework is reviewed as to the necessity of its continuation after 2014 by which point a fully 
competitive market should have become a reality.
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Изменение 11
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 12
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Infrastructure-based competition is a prerequisite for a well functioning telecom market in the 
long run, and it should be made clear that it is one of the primary goals of this regulation.

Изменение 13
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 14
Emmanouil Angelakas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В своето съобщение 
„Преодоляване на широколентовата 
разлика” от 20 март 2006 г., 
Комисията признава съществуването 
на териториално разделение в Европа 
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по отношение на достъпа до 
високоскоростни широколентови 
услуги.  Въпреки растящите 
възможности за широколентови 
връзки като цяло, в определени райони 
достъпът до тях остава ограничен, 
поради висока себестойност, свързана 
със слаба населеност и отдалеченост. 
Търговските стимули за инвестиране 
във внедряването на шириколентови 
връзки в тези райони често се оказват 
неефективни. От друга страна 
технологическите иновации 
намаляват разходите за внедряване. С 
оглед гарантиране на инвестициите в 
нови технологии в по-слабо 
развитите райони, регулирането на 
телекомуникациите трябва да бъде в 
съответствие с другите 
предприемани политически мерки, 
като политиката за държавни 
помощи, структурните фондове или 
по-общите цели на индустриалната 
политика.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 15
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 16
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Събражение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr



PE406.047v01-00 8/74 AM\722944BG.doc

BG

Обосновка

Pour être efficace, la gestion du spectre doit s’aligner sur l’objectif d’une meilleure 
harmonisation internationale que poursuivent l’UIT et la CEPT.

Изменение 17
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 18
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Събражение 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. 
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

Обосновка

Comme le reconnaît le Considérant 5 de la directive-cadre, la séparation entre la 
réglementation de la transmission et celle du contenu ne doit pas empêcher de tenir compte 
des liens existant entre ces deux éléments, particulièrement dans le but de veiller au 
pluralisme des médias, à la diversité culturelle et à la protection des consommateurs. Les 
Etats membres doivent donc conserver la possibilité de lier l'octroi de droits individuels 
d'utilisation à des engagements concernant l'offre de contenu de services spécifiques.
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Изменение 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е засилване на 
правомощията на държавите-членки 

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

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

Or. en

Обосновка

Similar to the remedy to introduce functional separation, a decision to impose duct access 
must be appraised against the investment signals it gives to alternative next generation access 
investors. National Regulatory Authorities must show due caution in adopting a simplistic 
view of the conditions under which sustainable investment in next generation access 
competition is likely to occur. 

Изменение 21
Bill Newton Dunn

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е засилване на 
правомощията на държавите-членки 
спрямо притежателите на права на 

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

преминаване за гарантиране на 
навлизане или изграждане на нова 
мрежа по щадящ околната среда начин и 
независимо от задължение на оператор 
със значителна пазарна сила за 
осигуряване на достъп до неговата 
електронна съобщителна мрежа.  
Националните регулаторни органи 
следва да могат според конкретния 
случай да налагат съвместно ползване 
на проводи, стълбове и антени, достъп 
до сгради и по-добро координиране на 
строителни работи там където има 
регулаторни ограничения по 
отношение на конкуренцията в 
областта на инфраструктурата.
Подобряване на съвместното ползване 
на съоръжения може значително да 
заздрави конкуренцията и да понижи 
цялостните финансови и екологични 
последствия за предприятията от 
изграждане на инфраструктура за 
електронни съобщения.

Or. en

Изменение 22
Emmanouil Angelakas

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Необходимо е засилване на 
правомощията на държавите-членки 
спрямо притежателите на права на 
преминаване за гарантиране на 
навлизане или изграждане на нова 
мрежа по щадящ околната среда начин и 
независимо от задължение на оператор 
със значителна пазарна сила за 
осигуряване на достъп до неговата 
електронна съобщителна мрежа. 
Националните регулаторни органи 
следва да могат според конкретния 

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

случай да налагат съвместно ползване 
на проводи, стълбове и антени, достъп 
до сгради и по-добро координиране на 
строителни работи. Подобряване на 
съвместното ползване на съоръжения 
може значително да заздрави 
конкуренцията и да понижи цялостните 
финансови и екологични последствия за 
предприятията от изграждане на 
инфраструктура за електронни 
съобщения. Съвместното ползване на 
проводи следва да се разшири така че 
да обхване цялата публична 
инфраструктура (вода, канализация, 
електричество, газ), която може да 
бъде използвана за прокарване на 
инфраструктура за електронни 
съобщения с оглед на установяване на 
равни условия и подобряване на 
възможностите за изграждане на 
алтернативна инфраструктура.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 23
Bill Newton Dunn

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) При нужда от договаряне на общ 
набор от изисквания за сигурност, 
Комисията следва да получи 
правомощия да приема мерки за 

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

техническо прилагане с цел постигане 
на достатъчно ниво на сигурност на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги на вътрешния пазар, в случаите, 
когато на вътрешния пазар на една 
или повече държави-членки 
предприеманите от отрасъла 
инициативи за саморегулация не са 
достигнали необходимото ниво на 
сигурност. В случаите, когато са 
необходими технически мерки за 
изпълнение се изисква система за 
реимбурсиране на разходи на 
национално равнище. Органът следва 
да допринася за хармонизирането на 
съответните технически и 
организационни мерки за сигурност 
чрез предоставяне на експертни 
препоръки. Националните регулаторни 
органи следва да разполагат с 
правомощия да отправят задължителни 
инструкции, свързани с мерките за 
техническа реализация, приети съгласно 
Рамковата директива. За да изпълняват 
своите задължения, те следва да 
разполагат с правомощия за разследване 
и налагане на наказания в случаи на 
неспазване.

Or. en

Изменение 24
Marian Zlotea

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Целта на функционалното 
разделяне, при което вертикално 
интегрираният оператор трябва да 
установи отделни оперативни стопански 
единици, е да гарантира предоставянето 
на напълно еквивалентни продукти за 
достъп на всички оператори надолу по 

(43) Целта на функционалното 
разделяне, при което вертикално 
интегрираният оператор трябва да 
установи отделни оперативни стопански 
единици, е да гарантира предоставянето 
на напълно еквивалентни продукти за 
достъп на всички оператори надолу по 
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производствената верига, включително 
собствените отдели на вертикално 
интегрирания оператор надолу по 
производствената верига. 
Функционалното разделяне има 
капацитет да подобри конкуренцията в 
няколко съответни пазара чрез 
значително намаляване на стимула за 
дискриминация и чрез улесняване на 
проверката и налагането на съгласуване 
със задължения за недискриминация. В 
изключителни случаи то може да бъде 
оправдано като корективна мярка, 
когато има постоянен неуспех в 
постигането на ефективна 
недискриминация в няколко от 
съответните пазари и когато има малко 
или никакъв изглед за инфраструктурна 
конкуренция в рамките на разумен срок 
след прибягване до една или повече 
корективни мерки, които преди са били. 
считани за подходящи. Въпреки това, 
много е важно да се гарантира, че 
налагането му запазва стимулите на 
въпросното предприятие за инвестиране 
в неговата мрежа и не довежда до 
потенциални неблагоприятни 
въздействия върху благосъстоянието 
на потребителите. Налагането му 
изисква координиран анализ на 
различни съответни пазари, свързани с 
мрежата за достъп, в съответствие с 
процедурата за анализ на пазара, 
установена в член 16 от Рамковата 
директива. При извършване на анализа 
на пазара и проектиране на 
подробностите около тази корективна 
мярка, националните регулаторни 
органи следва да обърнат особено 
внимание на продуктите, управлявани 
от отделните стопански единици, 
вземайки предвид степента на 
изграждане на мрежата и степента на 
технологичен напредък, които могат да 
повлияят на взаимозаменяемостта на 
фиксирани и безжични услуги. За да се 
избегнат нарушения на конкуренцията 
във вътрешния пазар, предложенията за 

производствената верига, включително 
собствените отдели на вертикално 
интегрирания оператор надолу по 
производствената верига. 
Функционалното разделяне има 
капацитет да подобри конкуренцията в 
няколко съответни пазара чрез 
значително намаляване на стимула за 
дискриминация и чрез улесняване на 
проверката и налагането на спазването 
на задълженията за недискриминация. 
В изключителни случаи то може да бъде 
оправдано като корективна мярка, 
когато това би допринесло за
постигането на ефективна 
недискриминация в няколко от 
съответните пазари и когато има малко 
или никакъв изглед за инфраструктурна 
конкуренция в рамките на разумен срок 
след прибягване до една или повече 
корективни мерки, които преди са били. 
считани за подходящи. Въпреки това, 
много е важно да се гарантира, че 
налагането му запазва стимулите на 
въпросното предприятие за инвестиране 
в неговата мрежа и не довежда до 
потенциални неблагоприятни 
последствия за потребителите. 
Налагането му изисква координиран 
анализ на различни съответни пазари, 
свързани с мрежата за достъп, в 
съответствие с процедурата за анализ на 
пазара, установена в член 16 от 
Рамковата директива. При извършване 
на анализа на пазара и проектиране на 
подробностите около тази корективна 
мярка, националните регулаторни 
органи следва да обърнат особено 
внимание на продуктите, управлявани 
от отделните стопански единици, 
вземайки предвид степента на 
изграждане на мрежата и степента на 
технологичен напредък, които могат да 
повлияят на взаимозаменяемостта на 
фиксирани и безжични услуги. За да се 
избегнат нарушения на конкуренцията 
във вътрешния пазар, предложенията за 
функционално разделяне следва да се 
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функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 25
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 43 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Функционалното отделяне не е 
подходящо регулаторно решение за 
пазари, на които съществува 
конкуренция при предоставянето на 
инфраструктурни услуги на дребно 
и/или при които степента на 
покритие със стационарни 
телекомуникационни услуги е много 
слаба. С оглед изключителния 
характер на това решение е 
необходимо да се направи оценка на 
неговото въздействие, така че да се 
докаже недискриминационното 
естество на вертикалните 
ограничения и постигнатата 
вследствие на това икономическа 
ефективност. Оценката на неговото 
въздействие трябва също така да 
вземе предвид въздействието на 
алтернативни политики (с по-малка 
степен на интервенция) и следва да 
бъде предоставена на Комисията за 
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разглеждане.

Or. ro

Изменение 26
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 27
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Събражение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Les Etats membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
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mécanismes prévoyant de remplacer l'obligation de s'acquitter de droits d'utilisation par 
l'obligation de remplir des objectifs d'intérêt général. Ces mécanismes, qui servent des 
objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des fréquences 
attribuées à la radiodiffusion terrestre.

Изменение 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 29
Cristian Silviu Buşoi

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 

(60) В частност, на Комисията следва да 
се предоставят правомощия за приемане 
на мерки за изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
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Рамковата директива; хармонизирането 
в областите на спектъра и
номерирането, както и в области, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Следва също така 
да се предоставят правомощия за 
приемане на мерки за изпълнение, 
които да осъвременят приложения I 
и II на Директивата за достъпа с 
оглед на пазарните и технологичните 
промени и за приемане на мерки за 
изпълнение за хармонизиране на 
правилата, процедурите и условията 
за разрешаване на електронни 
съобщителни мрежи и услуги.  Тъй 
като тези мерки са с общ характер и 
са разработени за допълване на 
посочените директиви чрез добавяне 
на нови несъществени елементи, те 
трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5a от Решение 1999/468/EО.  
Когато, при належаща нужда от 
спешни действия, нормалните 
срокове за тази процедура не могат да 
се спазят, Комисията трябва да 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 5а, 
параграф 6 на гореупоменатото 
решение.

Рамковата директива; хармонизирането 
в областите на спектъра и 
номерирането, както и в области, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Следва също така 
да се предоставят правомощия на 
Комисията посредством Рамковата 
директива и Директивата за 
разрешение за хармонизиране на 
регулаторното третиране на 
паневропейските услуги като 
глобалните телекомуникационни 
услуги.

Or. en
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Изменение 30
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60а) Механизмите на 
сътрудничество между 
заинтересованите страни следва да се 
поощряват от държавите-членки, с 
цел способстване за доброто 
функциониране на електронните 
услуги и постигане на високо равнище 
на доверие сред потребителите. По-
специално следва да се насърчават 
предприятията, които предоставят 
съобщителни мрежи и/или услуги, и 
останалите заинтересовани страни 
към сътрудничество с оглед 
утвърждаване на законното 
съдържание и защита на 
електронното съдържание. Подобно 
сътрудничество може например да се 
изрази, извън регулаторната рамка и 
без това да накърнява въпросната 
рамка, в изработването на кодекси за 
поведение, предмет на преговори и 
договорености, между 
заинтересованите страни. 
Принципът за подобни кодекси вече е 
взет предвид в редица общностни 
инструменти, като Директива 
2000/31/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои 
правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия)1, 
директивата, Директива 2004/48/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. относно 
упражняването на права върху 
интелектуалната собственост2 или 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
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октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни3. Подобно 
сътрудничество между 
заинтересованите страни съставлява 
ключов елемент за утвръждаване на 
електронното съдържание, по-
специално на европейското 
съдържание с културен характер, 
както и за разгръщане на потенциала 
на информационното общество.
1 OВ L 178 от 17.7.2000 г., стр. 1.
2 OВ L 157 от 30.4.2004 г., стр. 45.
3 OВ L 281 от 23.11.1995 г..

Or. fr

Обосновка

Ce considérant souligne la nécessité d’encourager une bonne coopération entre les parties 
prenantes pour la promotion du contenu en ligne, et pour libérer le potentiel de la société de 
l’information.

Изменение 31
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 32
Emmanouil Angelakas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „свързани съоръжения“ означава 
онези съоръжения, свързани с 
електронна съобщителна мрежа и/или 
електронна съобщителна услуга, които 
правят възможно и/или поддържат 
предоставянето на услуги посредством 
тази мрежа и/или услуга или имат 
потенциал да направят това, и включват 
системи за превод на номера или 
адреси, системи за условен достъп и 
електронни програмни наръчници, 
както и физическа инфраструктура като 
проводи, стълбове, улични кутии и 
сгради;

д) „свързани съоръжения“ означава 
онези съоръжения, свързани с 
електронна съобщителна мрежа и/или 
електронна съобщителна услуга, които 
правят възможно и/или поддържат 
предоставянето на услуги посредством 
тази мрежа и/или услуга или имат 
потенциал да направят това, и включват 
системи за превод на номера или 
адреси, системи за условен достъп и 
електронни програмни наръчници, 
както и физическа инфраструктура като 
проводи, включително на друга 
публична и частна инфраструктура, 
като проводи за вода, канализация, газ 
и електричество, стълбове, улични 
кутии и сгради;

Or. en

Обосновка

Access to basic infrastructure like ducts and masts might in a number of cases constitute the 
real remaining bottleneck in telecommunications. Thus access should be granted to support 
third party infrastructure roll-out. But in that case sharing of ducts must include all operators 
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– public and private.New generation services will not run along the current copper wires

Изменение 33
Zuzana Roithová

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 3 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Националните органи за защита 
на конкуренцията, Комисията и 
националните регулаторни органи не 
налагат санкции по отношение на 
факти, санкционирани или 
отхвърлени от друг орган, действащ в 
рамките на своите правомощия, 
когато става въпрос за едни и същи 
факти и един и същ предмет.

Or. en

Обосновка

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Изменение 34
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 35
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Процедура за последователно 

прилагане на предлаганите решения.
1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка за налагане, изменяне или 
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оттегляне на задължение спрямо 
даден оператор, в приложение 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), Комисията и 
националните регулаторни органи в 
останалите държави-членки 
разполагат със срок от един месец от 
датата, на която е извършено 
уведомление за проектомярката, в 
който да направят бележки пред 
съответния национален регулаторен 
орган.
2. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или оттегляне на 
задължение, различно от посочените 
в членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), 
Комисията може, в рамките на 
същия срок, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и 
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
(ОЕРД) относно причините, поради 
които счита, че проектомярката 
създава бариера пред единния пазар 
или има сериозни съмнения относно 
нейната съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, приемането на 
проектомярката се отлага с два 
допълнителни месеца след 
уведомлението на Комисията.
При липсата на такова уведомление , 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен забележките, 
направени от страна на Комисията 
или от други национални регулаторни 
органи.
3. В рамките на двумесечния срок по 
параграф 2, Комисията, ОЕРД и 
съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
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подходящата и ефективна мярка, в 
светлината на целите, изложени в 
член 8, като отчитат надлежно 
становищата на участниците на 
пазара, както и необходимостта да 
осигурят развитието на 
последователна регулаторна 
практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД може, с обикновено 
мнозинство, да излезе с обосновано 
становище, с което да потвърди 
уместността и ефективността на 
проектомярката или да посочи, че 
последната трябва да бъде изменена, 
като представи конкретни 
предложения в тази връзка. Това 
становище се оповестява публично.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, посочващо, че 
проектомярката следва да бъде 
изменена, Комисията може, 
отчитайки в максимална степен 
гореспоменатото становище, да 
приеме обосновано решение, с което 
да изиска от съответния национален 
регулаторен орган да измени 
проектомярката, като представи 
конкретни предложения в тази 
връзка.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, потвърждаващо 
умесността и ефективността на 
проектомярката, съответният 
национален регулаторен орган може 
да приеме проектомярката, като 
отчита в максимална степен 
препоръките, направени от страна на 
Комисията и ОЕРД.
4. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или оттегляне на 
задължение, посочено в членове 13а и 
13б от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа), приемането 
на проектомярката се отлага с 
допълнителен срок от два месеца след 
края на срока, предвиден по член 7, 
параграф 3.
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В рамките на въпросния двумесечен 
срок, Комисията, ОЕРД и 
съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
подходящата и ефективна мярка, в 
светлината на целите, изложени в 
член 8, като отчитат надлежно 
мненията на участниците на пазара, 
както и необходимостта да осигурят 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД може, с обикновено 
мнозинство, да излезе с обосновано 
становище, с което да потвърди 
уместността и ефикасността на 
проектомярката или да посочи, че 
последната не трябва да бъде 
приложена. Това становище се 
оповестява публично.
Единствено ако Комисията и ОЕРД 
потвърдят умесността и 
ефективността на проектомярката, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме
проектомярката, като отчита в 
максимална степен препоръките, 
направени от страна на Комисията и 
ОЕРД.
5. В рамките на три месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, на обосновано решение, с 
което се изисква съответният 
национален регулаторен орган да 
измени проектомярка, националният 
регулаторен орган изменя или 
оттегля проектомярката. Ако 
проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган 
провежда обществена консултация в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
уведомява Комисията за изменената 
проектомярка в съответствие с член 
7.
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Or. fr

Обосновка

Une nouvelle procédure de «corégulation» est proposée sur la base d’une étroite coopération 
entre la Commission, le BERT et l’ARN. Plutôt qu’à un veto «sanction» imposé de haut, cette 
procédure prône le recours à un examen par des pairs afin d’aboutir à une solution. Pour que 
la Commission puisse prendre une décision allant dans ce sens, il faut que la Commission et 
le BERT (par vote à majorité simple) expriment leur accord sur la nécessité d’amender un 
projet de mesure proposé par une ARN. Dans le cas contraire, l’ARN tient le plus grand 
compte des observations formulées par la Commission et le BERT.

Изменение 36
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article 6bis (nouveau).

Изменение 37
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article 6bis (nouveau)

Изменение 38
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако дадена проектомярка е била 
изменена в съответствие с параграф 
6, Комисията може да вземе решение, 
с което да изисква от националния 
регулаторен орган да наложи 
специфично задължение по членове 
от 9 до 13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 

заличава се



PE406.047v01-00 30/74 AM\722944BG.doc

BG

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

Or. fr

Обосновка

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article 6bis (nouveau).

Изменение 39
Zuzana Roithová

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The proposed text gives the Commission the competence to prescribe which obligation shall 
be imposed by the national regulatory authority. This would lead to imbalance in 
resposibility, because the NRA would still be fully responsible for the obligations imposed (in 
case of a court dispute), but would not be able to decide about their contents

Изменение 40
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Le veto sur les solutions est remplacé par le mécanisme présenté à l’article -7bis (nouveau).
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Изменение 41
Zuzana Roithová

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 42
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантиране, че няма нарушаване,
като се имат предвид правилата за 
държавни помощи, или ограничаване 
на конкуренцията в сектора на 
електронните съобщения, в частност 
при доставянето на съдържание;“

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 43
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Amendment

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

б) гарантиране, че няма нарушаване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, в 
частност при доставянето на 
съдържание При все това при 
държавите с по-слабо развити 
инфраструктури за стационарни 
системи и по-ниско равнище на 
стационарни и широколентови 
услуги, следва да се отдели 
приоритетно внимание на 
необходимостта от насърчаване на 
инвестициите вместо на 
стимулирането на конкуренцията; 

Or. ro

Изменение 44
Marian Zlotea

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

Or. en

Изменение 45
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) гарантиране на 
сътрудничеството от страна на 
предприятията, които предоставят 
електронни съобщителни мрежи, със 
съответните сектори във връзка със 
защитата и утвърждаването на 
законното съдържание, предоставяно 
чрез мрежите и електронните 
съобщителни услуги.

Or. fr

Обосновка

La promotion et la protection des contenus licites sur les réseaux et sevrices de 
communication électroniques doivent être incorporées dans els missions des autorités 
nationales de régulation afin d'encourager la concurrence entre les contenus créatifs licites 
dans l'intérêt des consommateurs européens. Il s'agit également d'encourager la voie de 
l'autorégulation et de prévenir les conflits d'intérêts par la coopération.
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Изменение 46
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) създаване на форуми за 
консултации с участието на 
представителите на всички 
заинтересовани страни, по-специално 
на потребителите и правоимащите. 
Въпросните форуми определят 
принципите за уреждане на 
споровете между потребители, 
доставчици на достъп и създатели на 
съдържание в рамките на 
националното законодателство.

Or. fr

Обосновка

La promotion et la protection des contenus licites sur les réceaux et services de 
communication électroniques doivent être incorporées dans les missions des autoritéq 
nationales de régulation afin d'encourages la concurrence entre les contenus créatifs licites 
dans l'intérêt des consommateurs européens. Il s'agit également d'encourager la voie de 
l'autorégulation et de prévenir les conflits d'întérêts par la coopération.

Изменение 47
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
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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.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 48
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) избягване на нарушения на 
конкуренцията

Or. en

Обосновка

Effective management of radio spectrum for electronic communication services should 
require the competent authotities to take into accont competition aspects when allocation and 
assigning radio frequencies and avoid any distortions to competition. The proposed wording 
is consistent with that in recital 28 of the Commission's proposal for the framework directive.
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Изменение 49
Jacques Toubon

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

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

Освен ако не е предвидено друго в 
алинея втора 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, в съответствие с 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и с 
правилата  на Международния съюз 
по далекосъобщения (IТU) в областта 
на радиочестотите. Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Or. fr

Обосновка

La neutralité à l’égard des services doit se limiter aux possibilités offertes par les régulations 
radio de l’UIT, laquelle détermine quels services peuvent coexister dans les différentes 
bandes.

Изменение 50
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2
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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, 
както е определена в националното 
законодателство, в съответствие с 
правото на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Or. fr

Обосновка

Comment les objectifs d’intérêt général sont interprétés dans chaque État membre devrait 
relever de la subsidiarité.

Изменение 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 

Ограничения, които изискват дадена 
електронна съобщителна услуга да се 
предоставя в специфична честотна 
лента, се обосновават за да се 
гарантира изпълнението на цел от общ 
интерес в съответствие с правото на 
Общността, като опазване на човешкия 
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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. 

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 плурализма на медиите 
или предоставянето на радио- и 
телевизионни разпръсквателни 
услуги.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 53
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ограничение, което забранява 
предоставянето на 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.

Or. fr

Обосновка

Le cadre s’applique uniquement aux services de communication électronique et non à l’un 
quelconque des services (météo, scientifique, militaire, etc.).

Изменение 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 
ограничения, посочени в параграфи 3 и 
4. В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
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характера на всяко изключение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 55
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Aucun réexamen ne devrait être nécessaire pour les droits qui arrivent à expiration avant la 
fin de la période de transition de cinq ans.
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Изменение 56
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9а – 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. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ограниченията, 
въведени от държавите-членки, с цел 
способстване за осъществяване на 
целите на културната политика и 
медиите, като културно и езиково 
многообразие и плурализъм на 
медиите.

Or. fr

Обосновка

Les Etats membres étant compétents pour définir la portée, la nature et la durée des 
restrictions aux principes de neutralité technologique et de service ayant pour objectif la 
promotion des objectifs de la politique culturelle et de medias, la procédure de réexamen 
prévue à l'article 9 bis ne conviendrait pas dans de tels cas. En outre, le paragraphe 2 
mélange deux points différents: le réexamen des restrictions et le réexamen des droits 
d'utilisation en tant que tels, ce second point étant couvert par l'article 5 paragraphe 2 de la 
directive Autorisation
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Изменение 57
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка10
Директива 2002/21/EО
Челн 9а – 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. 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 предоставяне 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 Директива 2002/20/ЕО 
(Директивата за разрешение).

Or. fr

Обосновка

Il convient que les opérateurs puissent continuer à offrir leurs services de diffusion et même à 
les développer davantage (p.ex. par la TV HD) après le passage au numérique. La partie du 
dividende numérique qui ne servira pas à la diffusion devrait être réassignée à d’autres 
utilisations selon les nouvelles règles.

Изменение 58
Jacques Toubon

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

Обосновка

Il convient que l’échangeabilité des radiofréquences n’amène pas à des déséquilibres dans la 
diversité des services ni à la spéculation. Par ailleurs, on ne peut ignorer les procédures 
nationales puisque la gestion du spectre reste une compétence nationale.

Изменение 59
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

а) хармонизиране на определянето
на честотните ленти, за които права 
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 или 
планирани от държавите-членки за 
радиотелевизионни услуги;

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

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права 

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

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

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

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

Тези мерки, целящи изменение 
на несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, 
предвидена в 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].

Мерките, приети в съответствие с 
букви от а) до в), 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 прилагане на 
разпоредбите на настоящия параграф, 
Комисията може да бъде подпомагана 
от RSCP.

Or. en

Обосновка

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures. 
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Изменение 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 61
Emmanouil Angelakas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право, според националното 
законодателство, да инсталира 

1. Когато обществено или частно 
предприятие има право, според 
националното законодателство, да 
инсталира съоръжения върху, над или 
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съоръжения върху, над или под 
обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи 
трябва да могат да налагат съвместното 
ползване на такова съоръжение или 
имущество, включително достъп до 
сгради, стълбове, антени, проводи, 
люкове и улични кутии.

под обществен или частен имот, или 
може да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи, 
като отчитат надлежно принципа 
на пропорционалност, следва да могат 
да налагат съвместното ползване на 
такива съоръжения или имущество, 
включително стълбове, антени, проводи 
и люкове.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 62
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 63
Bill Newton Dunn

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални и се вземат в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7а, параграф 4 от 
Директива 2002/21/ЕО.

Or. en

Изменение 64
Emmanouil Angelakas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 65
Bill Newton Dunn

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи, 
предприемат всички необходими
стъпки за гарантиране на целостта на 
своите мрежи, за да осигуряват 
непрекъснатостта на предоставяните по 
тези мрежи услуги.

2. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи, 
предприемат подходящи стъпки за 
гарантиране на целостта на своите 
мрежи, за да осигуряват 
непрекъснатостта на предоставяните по 
тези мрежи услуги. Държавите-членки 
гарантират, че националните 
регулаторни органи редовно се 
консултират с предприятията, с цел 
гарантиране на предприемането на 
подходящи мерки за гарантиране на 
сигурността или целостта.

Or. en

Изменение 66
Bill Newton Dunn

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 67
Bill Newton Dunn

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 68
Bill Newton Dunn

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 69
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията може да насърчи 
разпространяването и обмена на най-
добри практики между 
предприятията и компетентните 
национални органи и да приеме 
подходящи технически мерки за 
изпълнение с оглед хармонизиране на 
мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 3, 
включително мерките, определящи 
обстоятелствата, формата и 
процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране. 

Or. en

Обосновка

The Commission can play a positive role in coordinating and favouring the sharing of best 
practices, without necessarily imposing binding measures.
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Изменение 70
Bill Newton Dunn

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13а – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 71
Bill Newton Dunn

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 72
Bill Newton Dunn

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки гарантират 
наличието на схема за реимбурсиране 
на разходите за предприятията, 
предоставящи обществени 
съобщителни мрежи или обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги, когато Комисията приеме 
технически мерки за изпълнение в 
съответствие с член 13а, параграф 4.

Or. en

Изменение 73
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 75
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 76
Zuzana Roithová

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „достъп“ означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги или 
доставяне на услуги на 
информационното общество или 
услуги за доставяне на съдържание.
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.“

а) „достъп“ означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги
във виртуални мрежи.
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Or. en

Обосновка

The proposal may lead to the untenable situation that i.e. mail order business, call centres of 
insurances could request specific access to telecommunications networks. As retail customers, 
broadcast providers do already benefit from the non discrimination principle laid down in 
Art. 17 and 31 of the Universal Service Directive.  The Commission has  decided to remove 
market 18 from its Recommendation, explicitly stating that national competition law 
sufficiently covers access problems in this context. 

Изменение 77
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка между крайна 
точка на мрежата в обекта на абоната 
и основния разпределител или 
равностойна инфраструктура във 
фиксираните обществени електронни 
съобщителни мрежи където има 
технически достъп до връзката.

Or. en

Изменение 78
Christel Schaldemose

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 79
Emmanouil Angelakas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а

Функционално разделяне

заличава се

1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица. Тази 
стопанска единица доставя продукти 
и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
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майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.
2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва: 
а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари. 
б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;
в) проект на предлаганата мярка.
3. Проектомярката включва следните 
елементи:
а) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
стопанска единица;
б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
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продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;
в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
мерки за стимулиране;
г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията; 
д) правила, гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;
е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.
4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя Or. 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
5. Предприятие, на което е наложено 
функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени в 
членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.
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Or. en

Обосновка

Proposal will add an additional remedy although the case for its necessity has not been made. 
Once introduced, functional separation will be hard to dismantle, can lead to a re-
monopolisation of the access network and thereby make regulation permanent. Separation 
hinders the coordination of investment decisions in a vertically integrated company and will 
negatively affect the roll-out of next generation high-speed access networks.

Изменение 80
Zuzana Roithová

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а

Функционално разделяне

заличава се

1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица. Тази 
стопанска единица доставя продукти 
и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.
2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
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разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва: 
а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези
продуктови пазари. 
б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;
в) проект на предлаганата мярка.
3. Проектомярката включва следните 
елементи:
а) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
стопанска единица;
б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;
в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
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мерки за стимулиране;
г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията; 
д) правила,гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;
е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.
4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя Or. 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
5. Предприятие, на което е наложено 
функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени в 
членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), Or. на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Proposal will add an additional remedy although the case for its necessity has not been made. 
Once introduced, functional separation will be hard to dismantle, can lead to a re-
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monopolisation of the access network and thereby make regulation permanent. Separation 
hinders the coordination of investment decisions in a vertically integrated company and will 
negatively affect the roll-out of next generation high-speed access networks. Already the 
introduction of the remedy in the EU regulatory framework increases uncertainty for 
investing companies in the market.

Изменение 81
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за изменение – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13a − параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, 
втора алинея от него, да наложи на 
вертикално интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, 
алинея втора, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия задължение, 
като изключителна регулаторна 
мярка, за предоставяне на дейности, 
свързани с доставки на едро на 
продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение на 
цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и процеси.

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение на 
цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и процеси.

Националният регулаторен орган не 
налага функционалното отделяне 
като регулаторно решение за 
пазарите, на които съществува 
конкуренция при доставката на 
инфраструктурни услуги на дребно 
и/или при които степента на 
покритие със стационарни 
телекомуникационни услуги е много 
ниска. 
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Or. ro

Изменение 82
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis and not only after there is a long-standing failure of enforcement 
which means that remedies have been ineffective over an extended period (and thus 
competition has failed to develop). It is important to refer to 'effective' competition as some 
infrastructure competition could exist without being sufficient to provide an effective 
constraint on the dominant operator.
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Изменение 83
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в собствената 
му мрежата, както и върху други 
заинтересовани страни, включително в 
частност очакваното въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за потребителите;

б) анализ на разходите и ползите от 
мярката, включително очакваното 
въздействие върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в собствената 
му мрежата, както и върху други 
заинтересовани страни, включително в 
частност очакваното въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция, 
инвестициите и потенциални ефекти 
за потребителите;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 85
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Il se peut que les autorisations générales représentent une solution viable dans le long terme 
quand la technologie évolue. Il convient cependant que l’octroi de droits individuels reste la 
procédure normale d’allocation du spectre.
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Изменение 86
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко индивидуално право на ползване 
на радиочестоти, което е предоставено
за десет или повече години и което не 
може да се прехвърля или отдава под 
наем между предприятия съгласно 
предвиденото в член 9б от Рамковата 
директива, на всеки 10 години и 
първоначално 10 години след неговото 
издаване, подлежи на преразглеждане 
в контекста на критериите, 
заложени в параграф 1. Ако 
критериите за предоставяне на 
индивидуални права на ползване вече 
не са приложими, индивидуалното 
право на ползване се изменя в общо 
разрешение за ползване на 
радиочестоти, предмет на 
предварително известие не повече от 
пет години от приключване на 
преразглеждането, или неговото 
свободно прехвърляне или отдаване под 
наем между предприятия става 
възможно.

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

Or. fr

Обосновка

Nombreuses sont les nouvelles plates-formes et les nouveaux services qui devront amortir 
leurs investissements sur une période dépassant dix, ou pour le moins, cinq ans. Il n'est pas 
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rare de devoir subir des pertes considérables au cours des une ou deux premières années 
d'exploitation. Il serait disproportionné de requérir de façon rigide de l'autorité de régulation 
nationale qu'elle mène tous les cinq ans un réexamen formel de toutes les licences se 
rapportant au spectre destiné à la radiodiffusion.

Изменение 87
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняване на други цели от общ 
интерес.

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

Or. en

Изменение 88
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5
Директива 2002/20/EО
Член 6а – параграф1 – 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. fr

Обосновка

L’octroi d’autorisations générales est un objectif à long terme. Il convient de ne pas 
envisager de mesure d’harmonisation à ce stade.
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Изменение 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) хармонизиране на условията за 
общите разрешения, посочени в 
приложение І.

Or. en

Изменение 90
Jacques Toubon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обща процедура по подбор за 
предоставяне на права

заличава се

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

Or. fr

Обосновка

Pour l’octroi des droits, il convient que, dans l’ensemble de l’UE, la sélection fasse l’objet de 
Предложение за директиваs juridiques spécifiques et ne relève pas de la comitologie.

Изменение 91
Šarūnas Birutis

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка 3 – буква ж
Директива 2002/20/EО
Приложение І – част А – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Спазване на националните мерки 
за изпълнение на Директива 
2001/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и Директива 2004/48/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета  

заличава се

Or. en
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Обосновка

Member States, under Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of 
copyright and related, can apply limitations on the application of copyright if these do not
conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. 

This has resulted in a very diverse application of copyright protection across the EU which 
should be addressed but not by amending the Authorisation Directive. 

It would be more efficient to deal with it within the Content Online consultation. 

Изменение 92
Bill Newton Dunn

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – точка 3 – буква ж
Директива 2002/20/EО
Приложение І – част А – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19.  Спазване на националните мерки 
за изпълнение на Директива 
2001/29/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и Директива 2004/48/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета ’

заличава се

Or. en

Обосновка

Member States can apply limitations on the application of copyright if these do not conflict 
with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably 
prejudice the legitimate interests of the right holder. This has resulted in a very diverse 
application of copyright protection which should be addressed but not by amending the 
Authorisation Directive. This point added in the Annexe of the Authorisation Directive would 
create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of this concept differs 
among the Member States. 
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Изменение 93
Marian Zlotea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 94
Jacques Toubon

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение II – точка 1
Директива 2002/20/EО
Приложение II – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Обосновка

Les Etats membres doivent conserver la possibilité de maintenir ou de mettre en place des 
mécanismes prévoyant de remplacer l'obligation de s'acquitter de droits d'utilisation par 
l'obligation de remplir des objectifs d'intérêt général spécifiques. Ces mécanismes, qui 
servent des objectifs de pluralisme des médias, sont monnaie courante dans le contexte des 
fréquences attribuées à la radiodiffusion terrestre
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