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Изменение 24
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) При бъдещите IP мрежи, при които 
предоставянето на услуга може да е 
отделено от предоставянето на мрежата, 
държавите-членки следва да определят 
най-подходящите стъпки с цел 
гарантиране на достъпността на 
обществени телефонни услуги, 
предоставяни през обществени 
съобщителни мрежи, както и 
непрекъснат достъп до аварийни услуги 
в случай на аварии по мрежата или при 
форсмажорни обстоятелства.

(17) При бъдещите IP мрежи, при които 
предоставянето на услуга може да е 
отделено от предоставянето на мрежата, 
държавите-членки следва да определят 
най-подходящите стъпки с цел 
гарантиране на достъпността на 
обществени телефонни услуги, 
предоставяни през обществени 
съобщителни мрежи, както и 
непрекъснат достъп до аварийни услуги 
в случай на аварии по мрежата или при 
форсмажорни обстоятелства, като се 
вземат предвид техническите 
затруднения при предоставяне на 
подобни услуги и без да 
представляват прекомерна тежест 
или пречка за развитието на 
иновативни услуги и приложения.

Or. en

Обосновка

PATS regulation should be reserved for PATS and those offering a close replacement to 
traditional retail telephone services where there is a risk of consumer confusion and a high 
level of protection is justified, including in relation to access to emergency services. 

There appears to be no user expectation of access to emergency services for services which 
are network-independent, not offering a traditional telephone services or a close replacement 
to traditional telephone services. The option suggested aim to ensure that these specific 
services are not affected by this provision.
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Изменение 25
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Крайните потребители следва да 
имат достъп и да могат да се свързват с 
предоставяните аварийни услуги, като 
използват всяка телефонна услуга, 
способна да извършва изходящи гласови 
повиквания през номер или номера в 
национален или международен 
телефонен номерационен план.
Аварийните служби следва да са в 
състояние да приемат и отговарят на 
повиквания към номер „112“ най-малко 
с бързината и ефективността на 
приемане на повиквания към други 
национални номера за спешни 
повиквания. Важно е да се повиши 
осведомеността за номер „112“, за да се 
подобри нивото на защита и сигурност 
на гражданите, пътуващи в Европейския 
съюз. В тази връзка, гражданите следва 
да бъдат напълно осведомени, че номер 
„112“ може да се използва като единен 
номер за спешни случаи, когато пътуват 
в някоя държава-членка, в частност чрез 
информация, предоставяна на 
международни автобусни гари, 
железопътни гари, пристанища или 
летища и в телефонни справочници, 
телефонни будки, брошури за абонати и 
фактури. Задължението за предоставяне 
на информация за местоположението на 
страната, извършваща повикването, 
следва да се засили, за да се повиши 
защитата на гражданите на Европейския 
съюз. В частност, операторите следва да 
предоставят информация за 
местоположението на страната, 
извършваща повикването, на 
аварийните служби в режим „push“. За 
да отговори на технологичните 
промени, включително тези, водещи 

(19) Крайните потребители следва да 
имат достъп и да могат да се свързват с 
предоставяните аварийни услуги, като 
използват всяка телефонна услуга, 
способна да извършва и получава 
изходящи гласови повиквания през 
номер или номера в национален или 
международен телефонен номерационен 
план. Аварийните служби следва да са в 
състояние да приемат и отговарят на 
повиквания към номер „112“ най-малко 
с бързината и ефективността на 
приемане на повиквания към други 
национални номера за спешни 
повиквания. Важно е да се повиши 
осведомеността за номер „112“, за да се 
подобри нивото на защита и сигурност 
на гражданите, пътуващи в Европейския 
съюз. В тази връзка, гражданите следва 
да бъдат напълно осведомени, че номер 
„112“ може да се използва като единен 
номер за спешни случаи, когато пътуват 
в някоя държава-членка, в частност чрез 
информация, предоставяна на 
международни автобусни гари, 
железопътни гари, пристанища или 
летища и в телефонни справочници, 
телефонни будки, брошури за абонати и 
фактури. Задължението за предоставяне 
на информация за местоположението на 
страната, извършваща повикването, 
следва да се засили, за да се повиши 
защитата на гражданите на Европейския 
съюз. В частност, операторите следва да 
предоставят информация за 
местоположението на страната, 
извършваща повикването, на 
аварийните служби в режим „push“.
Подобни мерки следва да са насочени 
към гарантиране на сигурността на 
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до все по-прецизна точност на 
информацията за 
местоположението, Комисията 
следва да може да приема технически 
мерки за изпълнение с цел 
гарантиране на ефективното 
прилагане на „112“ в Общността в 
полза на гражданите на Европейския 
съюз.

потребителите, без да 
представляват несъразмерна тежест 
за доставчиците или да създават 
пречки за промените или развитието 
на услугите и приложенията.

Or. en

Обосновка

The reinsertion of ‘and receiving’ clarifies that only the relevant services would be 
concerned, rather than those new and network-independent services, which are not offering a 
traditional telephone services or a close replacement to traditional telephone services and 
where there appears to be no user expectation of access to emergency services. 

The improvement of protections for users should not stifle innovation nor constitute an unfair 
and unreasonable burden for providers.

Изменение 26
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Разпространението на телевизионен 
сигнал е линейна аудиовизуална 
медийна услуга, както е определено в 
Директивата за аудиовизуални медийни 
услуги на Европейския парламент и на 
Съвета от [….] 2007 г., която се 
предоставя от доставчик на медийни 
услуги за едновременно гледане на 
програми въз основа на програмно 
разписание; един доставчик на медийни 
услуги може да предоставя няколко 
аудио или аудиовизуални програмни 
разписания (канали). Могат да се 
приложат законови задължения за 
„задължителен пренос“, но само за 

(24) Разпространението на телевизионен 
сигнал е линейна аудиовизуална 
медийна услуга, както е определено в 
Директивата за аудиовизуални медийни 
услуги на Европейския парламент и на 
Съвета от [….] 2007 г., която се 
предоставя от доставчик на медийни 
услуги за едновременно гледане на 
програми въз основа на програмно 
разписание; един доставчик на медийни 
услуги може да предоставя няколко 
аудио или аудиовизуални програмни 
разписания (канали). Могат да се 
приложат законови задължения за 
„задължителен пренос“, но само за 
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определени канали за разпространение, 
осигурявани от даден доставчик на 
медийни услуги. Държавите-членки 
следва да осигурят ясна обосновка на 
задълженията за „задължителен пренос“ 
в техните национални законодателства, 
за да гарантират, че такива задължения 
са прозрачни, пропорционални и 
правилно определени. В тази връзка, 
правилата за „задължителен пренос“ 
следва да са проектирани по начин, 
който осигурява достатъчно стимули за 
ефикасно инвестиране в 
инфраструктура. Правилата за 
„задължителен пренос“ следва 
периодично да се преразглеждат, за да 
се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно 
преразглеждане ще следва да се 
извършва поне веднъж на всеки три 
години и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Един или повече канали за 
разпространение могат да бъдат 
допълнени с услуги за подобряване на 
достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

определени канали за разпространение, 
осигурявани от даден доставчик на 
медийни услуги. Държавите-членки 
следва да осигурят ясна обосновка на 
задълженията за „задължителен пренос“ 
в техните национални законодателства, 
за да гарантират, че такива задължения 
са прозрачни, пропорционални и 
правилно определени. В тази връзка, 
правилата за „задължителен пренос“ 
следва да са проектирани по начин, 
който осигурява достатъчно стимули за 
ефикасно инвестиране в 
инфраструктура. Правилата за 
„задължителен пренос“ следва 
периодично да се преразглеждат, за да 
се поддържат актуални спрямо 
технологичните и пазарните промени с 
цел гарантиране, че продължават да са 
пропорционални на целите, които 
следва да се постигнат. Отчитайки 
бързите промени в технологичните и 
пазарните условия, такова пълно 
преразглеждане ще следва да се 
извършва поне веднъж на всеки 18 
месеца и ще изисква обществена 
консултация с всички заинтересовани 
страни. Един или повече канали за 
разпространение могат да бъдат 
допълнени с услуги за подобряване на 
достъпността за потребители с 
увреждания, като услуга за видеотекст, 
услуга за субтитриране, аудио описание 
или жестомимичен превод.

Or. en

Обосновка

Cable operators in many countries are still addressed with multiple must carry obligations. 
They suffer from inconsistent and still incomplete implementation of article 31 under the 
existing framework. The Commissions proposal to review periodically all national must carry 
obligations can be supported but however, a periodical review every 3 years is too long and 
should happen more frequently, every 18 month.
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Изменение 27
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) При установяване на подробни 
правила за формата и процедурите, 
приложими за нотифицирането на 
нарушавания на сигурността, следва да 
се отдаде необходимото внимание на 
обстоятелствата на нарушаването, 
включително дали личните данни са 
били защитени с шифроване или по 
друг начин, ефективно ограничаващ 
вероятността за фалшива самоличност 
или други форми на злоупотреба. Освен 
това, такива правила и процедури
следва да отчитат законните 
интереси на правоприлагащите органи 
в случаи, когато преждевременно 
разкриване може ненужно да попречи 
на разследването на обстоятелствата на 
нарушаването.

(32) При установяване на подробни 
правила за формата и процедурите, 
приложими за нотифицирането на 
нарушавания на сигурността, следва да 
се отдаде необходимото внимание на 
обстоятелствата на нарушаването, 
включително дали личните данни са 
били защитени с шифроване или по 
друг начин, ефективно ограничаващ 
вероятността за фалшива самоличност 
или други форми на злоупотреба.
Правилата и процедурите следва да не 
възпрепятстват разследването от 
страна на правоприлагащите органи на 
обстоятелствата на нарушаването.

Or. en

Обосновка

The terminal equipment is the weakest link in a network and, hence, should be well protected. 
End-users should understand the risks they face while surfing the internet, when they 
download and use software or data storage media. End-users should be aware of the risks 
that are present and act accordingly to protect their terminal equipment. Member States 
should stimulate the awareness raising in this area.

Изменение 28
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Софтуер, който тайно следи (34) Софтуер, който тайно следи 
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действията на потребителя и/или 
нарушава работата на крайното 
оборудване на потребителя в полза на 
трета страна (така нареченият „софтуер 
за наблюдение“), представлява сериозна 
заплаха за неприкосновеността на 
потребителя. Следва да се гарантира 
високо и равностойно ниво на защита на 
личния живот на потребителите, 
независимо от това дали нежелани 
програми за наблюдение са свалени по 
невнимание през електронни 
съобщителни мрежи или са доставени и 
инсталирани скрити в софтуер, 
разпространяван на други външни 
носители за съхранение на данни, като 
компактдискове, CD-ROM дискове, 
устройства за съхранение с USB 
интерфейс.

действията на потребителя и/или 
нарушава работата на крайното 
оборудване на потребителя в полза на 
трета страна (така нареченият „софтуер 
за наблюдение“), представлява сериозна 
заплаха за неприкосновеността на 
потребителя. Следва да се гарантира 
високо и равностойно ниво на защита на 
личния живот на потребителите, 
независимо от това дали нежелани 
програми за наблюдение са свалени по 
невнимание през електронни 
съобщителни мрежи или са доставени и 
инсталирани скрити в софтуер, 
разпространяван на други външни 
носители за съхранение на данни, като 
компактдискове, CD-ROM дискове, 
устройства за съхранение с USB 
интерфейс. Държавите-членки следва 
да насърчават крайните 
потребители да предприемат 
необходимите мерки за защита на 
своето крайно оборудване срещу 
вируси и софтуер за наблюдение.

Or. en

Обосновка

Same as am 4.

Изменение 29
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива определя 
правата на крайните потребители и 
съответните задължения на 
предприятията, които предоставят 

2. Настоящата директива определя 
правата на крайните потребители и 
съответните задължения на 
предприятията, които предоставят 
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обществено достъпни електронни 
съобщителни мрежи и услуги. С цел да 
се гарантира универсална услуга в среда 
на отворени и конкурентни пазари, 
настоящата директива определя 
минималния набор от услуги с 
определено качество, до които достъп 
имат всички крайни потребители, на 
достъпни цени с оглед на специфичните 
национални условия без да се накърнява 
конкуренцията. Настоящата директива 
също така установява задължения по 
отношение на предоставянето на някои 
задължителни услуги.

обществено достъпни електронни 
съобщителни мрежи и услуги. С цел да 
се гарантира универсална услуга в среда 
на отворени и конкурентни пазари, 
настоящата директива определя 
минималния набор от услуги с 
определено качество, до които достъп 
имат всички крайни потребители, на 
достъпни цени с оглед на състоянието 
на технологиите, специфичните 
национални условия, без да се 
накърнява конкуренцията. Настоящата 
директива също така установява 
задължения по отношение на 
предоставянето на някои задължителни 
услуги.

Or. en

Обосновка

The Directive must ensure that universal service is guaranteed and that service providers 
fulfil their obligations with regard to this aim.

Изменение 30
Bernhard Rapkay

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/22/EО
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички обосновани молби за връзка при 
определен обект до обществена 
съобщителна мрежа се изпълняват от 
поне едно предприятие.

1. Държавите-членки гарантират, че 
всички обосновани молби за връзка при 
определен обект до обществена 
съобщителна мрежа или за връзка към 
мобилна мрежа се изпълняват от поне 
едно предприятие.

Or. en
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Изменение 31
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/22/EО
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предоставената връзка е в състояние 
да поддържа гласови и факсимилни 
съобщения и пренос на данни при 
скорост, която позволява функционален 
достъп до Интернет, като се отчитат 
съществуващите технологии, 
използвани от мнозинството абонати, 
както и технологичната постижимост.

2. Предоставената връзка трябва да 
бъде в състояние да поддържа гласови и 
факсимилни съобщения и пренос на 
данни при скорост, която позволява 
функционален достъп до Интернет, като 
се отчитат съществуващите технологии, 
използвани от мнозинството абонати, 
както и технологичната постижимост.

Or. en

Обосновка

Same as am. 6.

Изменение 32
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/22/EО
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
всички обосновани молби за 
предоставяне на телефонна услуга през 
мрежовата връзка, посочена в параграф 
1, позволяваща извършване и 
получаване на национални и 
международни повиквания и 
повиквания до аварийни услуги през 
номер „112“, се изпълняват от поне 
едно предприятие.

3. Държавите-членки гарантират, че 
всички обосновани молби за 
предоставяне на телефонна услуга през 
мрежовата връзка, посочена в параграф 
1, позволяваща гласови и факсимилни 
съобщения и пренос на данни при 
скорост, която позволява 
функционален достъп до Интернет, 
като се отчитат съществуващите 
технологии, използвани от 
мнозинството абонати, както и 
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технологичната постижимост, се 
изпълняват от поне едно предприятие.

Or. en

Обосновка

Same as am. 6.

Изменение 33
Bernhard Rapkay

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/22/EО
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
всички обосновани молби за 
предоставяне на телефонна услуга през 
мрежовата връзка, посочена в параграф 
1, позволяваща извършване и 
получаване на национални и 
международни повиквания и 
повиквания до аварийни услуги през 
номер „112“, се изпълняват от поне едно 
предприятие.

3. Държавите-членки гарантират, че 
всички обосновани молби за 
предоставяне на телефонна услуга и 
услуга по пренос на данни през 
мрежовата връзка, посочена в параграф 
1, позволяваща извършване и 
получаване на национални и 
международни повиквания, данни и 
повиквания до аварийни услуги през 
номер „112“, се изпълняват от поне едно 
предприятие.

Or. en

Обосновка

Not only telephone services should be guaranteed, but also data communication services.

Изменение 34
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 11Директива 2002/22/EО
Членове 18 и 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 18 и 19 се заличават. Член 18 се заличава.

Or. en

Обосновка

Carrier pre selection and carrier selection have been an important tool to enforce 
competition and ensure access to communication services to all consumers.

Изменение 35
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2002/22/EО
Член 20 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки гарантират, че 
когато се сключват договори между 
абонати и предприятия, 
предоставящи електронни 
съобщителни услуги и/или мрежи, 
абонатите биват ясно информирани 
преди сключването на договора и 
редовно след това за техните 
задължения по отношение на 
авторското право и сродните му 
права. Без да засяга разпоредбите на 
Директива 2000/31/ЕО за 
електронната търговия, това 
включва задължението за 
информиране на абонатите за най-
честите нарушения и техните 
правни последствия.

заличава се

Or. en

Обосновка

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
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and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Изменение 36
Bernhard Rapkay

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2002/22/EО
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
достъпността на прозрачна, сравнима, 
уместна и актуална информация за 
приложимите цени и тарифи и за 
стандартните договорни условия по 
отношение на достъпа и 
използването на услугите, определени 
в членове 4, 5, 6 и 7, за крайните 
потребители и ползвателите в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение ІІ.

1. Държавите-членки гарантират 
достъпността на прозрачна, сравнима, 
уместна и актуална информация за 
приложимите цени и тарифи и за 
стандартните договорни условия за 
крайните потребители и ползвателите в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение ІІ. Подобна информация 
се публикува в леснодостъпна форма.

Or. en

Обосновка

Transparency is essential for all telecommunication services and should be published in an 
accessible form.

Изменение 37
Pervenche Berès

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/22/EО
Член 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат всички 
необходими стъпки, за да гарантират 
достъпността на обществените 
телефонни услуги, предоставяни през 
обществени съобщителни мрежи, в 
случай на аварии по мрежата или при 
форсмажорни обстоятелства.
Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, които предоставят 
обществени телефонни услуги 
предприемат всички разумни мерки за 
гарантиране на непрекъснат достъп до 
аварийните услуги.

Държавите-членки предприемат всички 
необходими стъпки, за да гарантират, че 
доставчиците на услуги изпълняват 
своите задължения за предоставяне 
на универсална услуга, по-специално 
чрез достъпността на обществените 
телефонни услуги, предоставяни през 
обществени съобщителни мрежи, 
особено в случай на аварии по мрежата 
или при форсмажорни обстоятелства.
Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, които предоставят 
обществени телефонни услуги 
предприемат всички разумни мерки за 
гарантиране на непрекъснат достъп до 
аварийните услуги.

Or. en

Обосновка

Same as am.6.

Изменение 38
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2002/22/EО
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи услуги за 
извършване на национални и/или 
международни повиквания през номер 
или номера в национален или 
международен телефонен номерационен 
план, осигуряват достъп до аварийни 
услуги.

2. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи услуги за 
извършване и получаване на 
национални и/или международни 
повиквания през номер или номера в 
национален или международен 
телефонен номерационен план, 
осигуряват достъп до аварийни услуги, 
доколкото това е технически 
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постижимо.

Or. en

Обосновка

Same as am.1.

Изменение 39
Bernhard Rapkay

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 18
Директива 2002/22/EО
Член 30 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да засягат минималните 
срокове на договорите, националните
регулаторни органи гарантират, че 
условията и процедурите за 
прекратяване на договор не действат 
като пречка за смяната на доставчици на 
услуги.

6. Националните регулаторни органи 
гарантират, че минималният срок на 
договорите и условията и процедурите 
за прекратяване на договор не действат 
като пречка за смяната на доставчици на 
услуги.

Or. en

Изменение 40
Bernhard Rapkay

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 18
Директива 2002/22/EО
Член 30 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки гарантират, 
че минималният срок на договорите, 
сключени между абонати и 
предприятия, които предоставят 
електронни съобщителни услуги, не 
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надвишава 12 месеца.

Or. en

Изменение 41
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 19
Директива 2002/22/EО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 
радио и телевизионни канали и услуги 
за достъпност, върху предприятия на 
тяхната територия, които предоставят 
електронни съобщителни мрежи за 
обществено разпространение на радио и 
телевизионен сигнал, когато значителен 
брой крайни потребители на такива 
мрежи ги използват като основно 
средство за получаване на радио и 
телевизионен сигнал. Такива 
задължения се налагат само когато са 
необходими за постигането на цели от 
общ интерес, които са ясно и конкретно 
определени от всяка държава-членка в 
нейното национално законодателство и 
са пропорционални и прозрачни.

1. Държавите-членки могат да налагат 
разумни задължения за „задължителен 
пренос“, за предаването на определени 
радио и телевизионни канали и услуги 
за достъпност, върху предприятия на 
тяхната територия, които предоставят 
електронни съобщителни мрежи за 
обществено разпространение на радио и 
телевизионен сигнал, когато значителен 
брой крайни потребители на такива 
мрежи ги използват като основно 
средство за получаване на радио и 
телевизионен сигнал. Такива 
задължения се налагат само когато са 
необходими за постигането на цели от 
общ интерес, които са ясно и конкретно 
определени от всяка държава-членка в 
нейното национално законодателство и 
са пропорционални и прозрачни.

Задълженията, посочени в първата 
алинея, се преразглеждат от държавите-
членки най-късно една година след 
<срока за изпълнение на акта за 
изменение>, освен когато държавите-
членки са извършили такова 
преразглеждане през предходните две 
години.

Задълженията, посочени в първата 
алинея, се преразглеждат от държавите-
членки най-късно една година след 
<срока за изпълнение на акта за 
изменение>.

Държавите-членки преразглеждат 
задълженията за „задължителен пренос“ 
поне веднъж на всеки три години.

Държавите-членки преразглеждат 
задълженията за „задължителен пренос“ 
поне веднъж на всеки 18 месеца.
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Or. en

Обосновка

Same as am.3.

Изменение 42
Bernhard Rapkay

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 20 – буква б)
Директива 2002/22/EО
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки представят 
годишен доклад пред Комисията и 
Органа относно предприетите мерки и 
напредъка към подобряването на 
оперативната съвместимост и 
употребата, както и достъпа електронни
съобщителни услуги и крайно 
оборудване за потребители с 
увреждания.

3. Държавите-членки представят 
годишен доклад пред Комисията 
относно предприетите мерки и 
напредъка към подобряването на 
оперативната съвместимост и 
употребата, както и достъпа до 
електронни съобщителни услуги и 
крайно оборудване за потребителите 
като цяло и по-специално за 
потребители с увреждания. Ще бъде 
обърнато необходимото внимание на 
целите на политиката и 
регулаторните принципи, посочени в 
член 8 на Директива 2002/21/ЕО. 

Or. en

Обосновка

It should be ensured that users, including disabled users, elderly users and users with special 
social needs derive maximum benefit in terms of choice, price and quality. 
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Изменение 43
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на нарушаване на 
сигурността, водещ до инцидентно или 
незаконно унищожаване, загуба, 
промяна, неупълномощено разкриване 
или достъп до лични данни, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани във връзка с
предоставянето на публично достъпни 
електронни комуникационни услуги в
Общността, доставчикът на публично 
достъпни електронни комуникационни 
услуги уведомява без ненужно забавяне 
съответния абонат и националния 
регулаторен орган за такова 
нарушаване. Уведомяването на абоната 
описва най-малко характера на 
нарушаването и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

3. В случай на сериозно нарушаване на 
сигурността, водещо до инцидентно, 
неупълномощено разкриване или достъп 
до лични данни, непреминали 
технологична обработка, която ги 
прави неразбираеми, предавани, 
съхранявани или по друг начин 
обработвани в процеса на
предоставянето на публично достъпни 
електронни комуникационни услуги в 
Общността, което би могло да доведе 
до значителни щети за абонатите, 
доставчикът на публично достъпните 
електронни комуникационни услуги, 
данни на чиито абонати са били 
разкрити, уведомява без ненужно 
забавяне съответния абонат и 
националния регулаторен орган, когато 
доставчикът установи наличието на
такова нарушаване. Уведомяването на 
абоната описва най-малко характера на 
нарушаването и препоръчителни мерки 
за смекчаване на евентуалните 
неблагоприятни последици. При 
уведомяването на националния 
регулаторен орган в допълнение се 
описват последиците от нарушаването 
на сигурността, както и предприетите от 
доставчика мерки за неговото 
овладяване.

Or. en

Обосновка

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
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we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Изменение 44
Piia-Noora Kauppi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква б
Директива 2002/58/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 
3, след като се консултира с 
Европейския орган за пазара на 
електронни съобщения (наричан по-
долу „Органът“), и Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
Комисията може да приема подходящи 
технически мерки за изпълнение 
относно inter alia обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член.

4. С цел гарантиране на 
последователност в прилагането на 
мерките, упоменати в параграфи 1, 2 и 
3, след като се консултира с 
Европейския орган за пазара на 
електронни съобщения (наричан по-
долу „Органът“), съответните 
заинтересовани страни, Европейския 
надзорен орган по защита на данните и 
обществеността, Комисията приема 
подходящи технически мерки за 
изпълнение относно inter alia 
обстоятелствата, формата и 
процедурите, приложими за 
изискванията за информация и 
уведомяване, посочени в настоящия 
член.

Or. en

Обосновка

Same as am.20.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2 Стандартни тарифи с пояснение 
какво е включено във всеки тарифен 
елемент (например такси за достъп, 
всички видове потребителски такси, 
такси за поддръжка), включително 
подробности за стандартните отстъпки и 
специалните и целеви тарифни схеми.

2.2 Стандартни тарифи с пояснение за 
цялостната цена на договорената 
услуга, какво е включено във всеки 
тарифен елемент (например такси за 
достъп, всички видове потребителски 
такси, такси за поддръжка), 
включително подробности за 
стандартните отстъпки и специалните и 
целеви тарифни схеми.

Or. en

Обосновка

For ensuring that the consumers can control their expenditure and are not misled in a 
purchase situation, the full price of the service contracted has to be clearly indicated.
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