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Изменение 86
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съществено е, че регулаторни 
задължения ex-ante следва да бъдат 
налагани само когато не съществува 
ефективна конкуренция, тоест на 
пазари, където има едно или повече 
предприятия със значително влияние 
на пазара и където националните и 
общностни корективни мерки от 
конкурентното право не са в 
състояние да решат проблема. 
Поради това е необходимо Комисията 
да състави насоки на общностно 
равнище в съответствие с 
принципите на конкурентното право, 
които националните регулаторни 
органи да следват при оценката за 
наличието на ефективна конкуренция 
на даден пазар и при оценката на 
значителна пазарна сила. 
Националните регулаторни органи 
следва да анализират дали даден пазар 
на стоки или услуги засяга цялата или 
част от територията на 
съответната държава-членка, или 
съседни части от териториите на 
разглеждани заедно държави-членки. 
С оглед на правилното определяне на 
пазара от географска гледна точка, 
което от своя страна ще гарантира, 
че регулирането се основава на 
настоящите пазарни условия, 
националните регулаторни органи 
следва да анализират дали 
географските пазари следва да се 
определят, когато условията на 
конкуренция, и по-специално 
инфраструктурната конкуренция, не 
са достатъчно хомогенни в рамките 
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на националната територия. 
Анализът за ефективна конкуренция 
следва да включва анализ на това дали 
пазарът в бъдеще ще бъде 
конкурентоспособен и, следователно, 
дали липсата на ефективна 
конкуренция е трайна. Тези насоки 
следва да включват и въпроса за 
нововъзникващите пазари, където 
фактически пазарният лидер е 
вероятно да има значителен дял на 
пазара, но не следва да му се налагат 
неуместни задължения. Във връзка с 
това е необходимо да се диференцира 
регулаторният подход между 
наследени и нови мрежи, като се 
избягват ненужните регулаторни 
задължения за предприятията, които 
предоставят мрежи и услуги с нов 
достъп, чието търсене е в голяма 
степен несигурно и изискват да се 
осигурят  значителни инвестиции. 
Комисията следва да преразглежда 
тези насоки редовно, за да гарантира, 
че те ще бъдат винаги подходящи в 
условията на бързо развиващ се пазар. 
Националните регулаторни органи е 
необходимо взаимно да си 
сътрудничат помежду си, когато 
съответният пазар е 
транснационален.

Or. en

Обосновка

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
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where operators fail to reach commercial agreements.

Изменение 87
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съществено е, че регулаторни 
задължения ex-ante следва да бъдат 
налагани само когато не съществува 
ефективна конкуренция, тоест на 
пазари, където има едно или повече 
предприятия със значително влияние 
на пазара и където националните и 
общностни корективни мерки от 
конкурентното право не са в 
състояние да решат проблема. 
Поради това е необходимо Комисията 
да състави насоки на общностно 
равнище в съответствие с 
принципите на конкурентното право, 
които националните регулаторни 
органи да следват при оценката за 
наличието на ефективна конкуренция 
на даден пазар и при оценката на 
значителна пазарна сила. 
Националните регулаторни органи 
следва да анализират дали даден пазар 
на стоки или услуги засяга цялата или 
част от територията на 
съответната държава-членка, или 
съседни части от териториите на 
разглеждани заедно държави-членки. 
С оглед на правилното определяне на 
пазара от географска гледна точка, 
което от своя страна ще гарантира, 
че регулирането се основава на 
настоящите пазарни условия, 
националните регулаторни органи 
следва да анализират дали 
географските пазари следва да се 
определят, когато условията на 
конкуренция, и по-специално 
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инфраструктурната конкуренция, не 
са достатъчно хомогенни в рамките 
на националната територия. 
Анализът за ефективна конкуренция 
следва да включва анализ на това дали
пазарът в бъдеще ще бъде 
конкурентоспособен и, следователно, 
дали липсата на ефективна 
конкуренция е трайна. Тези насоки 
следва да включват и въпроса за 
нововъзникващите пазари, където 
фактически пазарният лидер е 
вероятно да има значителен дял на 
пазара, но не следва да му се налагат 
неуместни задължения. Във връзка с 
това е необходимо да се диференцира 
регулаторният подход между 
наследени и нови мрежи, като се 
избягват ненужните регулаторни 
задължения за предприятията, които 
предоставят мрежи и услуги с нов 
достъп, чието търсене е в голяма 
степен несигурно и изискват да се 
осигурят  значителни инвестиции. 
Комисията следва да преразглежда 
тези насоки редовно, за да гарантира, 
че те ще бъдат винаги подходящи в 
условията на бързо развиващ се пазар. 
Националните регулаторни органи е 
необходимо взаимно да си 
сътрудничат помежду си, когато 
съответният пазар е 
транснационален.

Or. en

Обосновка

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
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operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Изменение 88
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Специфичното за сектора 
регулиране ex-ante на пазара, 
заложено в тези директиви, обслужва 
прехода от предишни монополни 
пазари към конкурентен пазар на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги. Когато пазарите станат 
конкурентни, регулирането ex-ante 
следва да се прекрати и да се прилага 
единствено общностното и 
националното конкурентно право. С 
нарастването на динамиката на 
конкуренцията на европейските 
пазари на електронни съобщения 
потенциалните ползи от 
отрасловата цена ex-ante и 
регулирането на достъпа значително 
намаляват с времето. Пазарите на 
електронни съобщения показаха 
силна конкурентоспособна динамика 
през последните години и е вероятно 
конкуренцията да нараства още 
повече през следващите години. За да 
се гарантира навременен преход към 
прилагането единствено на 
националното и общностното 
конкурентно право, следва 
разпоредбите за специфичното за 
сектора регулиране ex-ante в 
настоящата директива да 
преустановят действието си към 
определен момент, освен ако 
Комисията не докаже, че 
продължаването на действието на 
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регулирането ex-ante след тази дата е 
оправдано.

Or. de

Обосновка

Ex-ante regulation was supposed from the outset to be a transitional solution. However, the 
principle of gradually phasing out sector-specific regulation to pave the way for the 
application of general competition law is not explicitly mentioned in the directives.  A legally 
binding exit mechanism must be inserted, to maintain the course towards deregulation and 
the transition to general competition law. This can best be achieved in the form of a review 
clause, leaving open the option of extending the period of regulation where necessary.

Изменение 89
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Специфичното за сектора 
регулиране ex-ante на пазара, съгласно 
тази рамка, обслужва прехода от 
предишни монополни пазари към 
конкурентен пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги. Когато 
пазарите станат конкурентни, 
регулирането ex-ante следва да се 
прекрати и да се прилага единствено 
общностното и националното 
конкурентно право. С нарастването 
на динамиката на конкуренцията на 
европейските пазари на електронни 
съобщения потенциалните ползи от 
отрасловата цена ex-ante и 
регулирането на достъпа значително 
намаляват с времето. Пазарите на
електронни съобщения показаха 
силна конкурентоспособна динамика 
през последните години и е вероятно 
конкуренцията да нараства още 
повече през следващите години. За да 
се гарантира навременен преход към 
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прилагането единствено на 
националното и общностното 
конкурентно право, разпоредбите на 
тази рамка за специфичното за 
сектора регулиране ex-ante следва да 
приключат с изтичането на мандата 
на ОЕРД, освен ако Комисията не 
докаже, че продължаването на 
действието на регулирането ex-ante 
след тази дата е оправдано.

Or. en

Обосновка

Ex-ante regulation was supposed from the outset to be transitory in nature. A legally binding 
exit mechanism must be inserted into the Framework Directive in order to maintain the 
course for deregulation and towards general competition law. This can best be achieved in 
the form of a sunset clause with the possibility of prolonging regulation if necessary 
(modelled along the lines of the international roaming regulation).

Изменение 90
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Специфичното за сектора 
регулиране ex-ante на пазара, съгласно 
тази рамка, обслужва прехода от 
предишни монополни пазари към 
конкурентен пазар на електронните 
съобщителни мрежи и услуги. Когато 
пазарите станат конкурентни, 
регулирането ex-ante следва да се 
прекрати и да се прилага единствено 
общностното и националното 
конкурентно право. С нарастването 
на динамиката на конкуренцията на 
европейските пазари на електронни 
съобщения потенциалните ползи от 
отрасловата цена ex-ante и 
регулирането на достъпа значително 
намаляват с времето. За да се 
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гарантира навременен преход към 
прилагането единствено на 
националното и общностното 
конкурентно право, разпоредбите на 
тази рамка за специфичното за 
сектора регулиране ex-ante следва да 
изтекат на определена дата, освен 
ако Комисията не докаже, че 
продължаването на действието на 
регулирането ex-ante след тази дата е 
оправдано.

Or. en

Обосновка

Ex-ante regulation was supposed to be transitory in nature. However, the principle of a 
gradual phasing out of sector specific regulation towards the sole application of general 
competition law is not explicitly mentioned in the Directives. Against this background, a 
legally binding exit mechanism must be inserted into the Framework Directive in order to 
maintain the course for deregulation and towards general competition law.

Изменение 91
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Настоящата рамка въвежда 
технически корекции с преходен 
характер, за да се гарантира пълен 
преход към конкурентното право. 
Поради това, не по-късно от пет 
години след влизането ѝ в сила, следва 
да се преразгледа необходимостта от 
продължаване на нейното действие.

Or. en

Обосновка

Regulation was from the outset supposed to be temporary in nature and should be rolled back 
as competition develops on the markets. Therefore, a review clause must be introduced to 



AM\725135BG.doc 11/119 PE407.629v01-00

BG

finally achieve the political aim of progressive deregulation. If deemed necessary, the 
Commission will propose to the Parliament and the Council to prolong regulation in specific 
areas based on a report to be published before the review date.

Изменение 92
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Поради това, регулаторната рамка на 
ЕС за електронни съобщителни мрежи и 
услуги следва да се реформира с цел 
изграждане на вътрешния пазар на 
електронни съобщения чрез засилване 
на механизма на Общността за 
регулиране на оператори със значителна 
пазарна сила в ключовите пазари. Това 
се допълва от създаването на 
Европейски орган за пазара на 
електронни съобщения (наричан по-
долу „Органът“) съгласно Регламент 
[…/…./ЕО] от [дата] на Европейския 
парламент и на Съвета. Реформата 
също така включва определянето на 
стратегия за ефикасно управление на 
спектъра с цел постигане на Единно 
европейско информационно 
пространство, както и засилването на 
разпоредбите за потребители с 
увреждания за формиране на 
всеобхватно информационно общество.

(3) Поради това, регулаторната рамка на 
ЕС за електронни съобщителни мрежи и 
услуги следва да се реформира с цел 
изграждане на вътрешния пазар на 
електронни съобщения чрез засилване 
на механизма на Общността за 
регулиране на оператори със значителна 
пазарна сила в ключовите пазари. 
Реформата също така включва 
определянето на стратегия за ефикасно 
управление на спектъра с цел постигане 
на Единно европейско информационно 
пространство, както и засилването на 
разпоредбите за потребители с 
увреждания за формиране на 
всеобхватно информационно общество.

Or. en

Обосновка

Establishment of the Authority (EECMA) is an unnecessary financial burden on EU Member 
States:

- it creates a further layer of bureaucracy; 

- it shifts power and decision making to Community level introducing legal and business 
uncertainty; 
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- its role, functions, governance, power and  interaction with the Commission and NRAs is 
unclear; 

- it protects the Commission from review (judicial) procedures; and

- the existing European Regulators Group (ERG) and European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations (CEPT) are effective policy and spectrum fora in 
Europe. 

Изменение 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Целта на регулаторната рамка 
на ЕС за електронните съобщения е 
да създаде устойчива „екосистема“ за 
електронните съобщения, основана 
на търсенето и предлагането: 
първото – благодарение на бързото 
развитие на информационното 
общество, а второто – чрез 
ефективни и конкурентоспособни 
пазари на инфраструктура и услуги.

Or. en

Обосновка

Infrastructure-based competition is a prerequisite for a well functioning telecom market in the 
long run and one of the primary goals of this regulation.

Изменение 94
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Целта на регулаторната рамка 
на ЕС за електронните съобщения е 
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да създаде устойчива и 
конкурентоспособна в международен 
план „екосистема“ за електронните 
съобщения, основана на реално 
конкурентоспособни пазари на стоки 
или услуги и ефективна конкуренция 
между алтернативни електронни 
съобщителни мрежи за достъп, с цел 
увеличаване на развитието на 
информационното общество. 
Устойчивата обстановка за 
конкуренция и инвестиции в сектора 
на електронните съобщения се базира 
както на стимули за нови 
инфраструктурни инвестиции, така 
и на стабилно и пропорционално 
регулиране с постепенно отпадане на 
специфичното за сектора регулиране 
ex-ante и преход към конкурентното 
право.

Or. en

Обосновка

It is essential to point to the goals of the new EU regulatory framework in a new environment 
of technological change and the necessity to provide incentives for infrastructure competition, 
i.e. investment into next generation networks. This should lead to a gradual phase-out of 
sector specific ex-ante regulation.

Изменение 95
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Ключовият проблем през 
следващите години ще бъде да се 
намерят подходящи стимули за 
инвестиции в нови високоскоростни 
мрежи, които ще подкрепят 
иновациите в богатите на 
съдържание интернет услуги. Тези 
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мрежи имат огромен потенциал да 
предоставят ползи на 
потребителите в целия Европейски 
съюз. Ето защо е от жизненоважно 
значение да няма пречки пред 
устойчивите инвестиции в 
развитието на тези нови мрежи, 
като същевременно се засилва 
конкуренцията и се подпомага 
изборът на потребителите. Това би 
могло да доведе до появата на 
различни регулаторни подходи, 
разработени така, че да отговорят на 
пазарните нужди.

Or. en

Обосновка

The EU is in need of a sustainable and advanced investment in the development of new high 
speed networks. This has to be taken into account by the different National Regulators.

Изменение 96
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Ключовият проблем през 
следващите години ще бъде да се 
намерят подходящи стимули за 
инвестиции в нови високоскоростни 
мрежи, които ще подкрепят 
иновациите в богатите на 
съдържание интернет услуги. Тези 
мрежи имат огромен потенциал да 
предоставят ползи на 
потребителите в целия Европейски 
съюз. Ето защо е от жизненоважно 
значение да няма пречки пред 
устойчивите инвестиции в 
развитието на тези нови мрежи, 
като същевременно се засилва 
конкуренцията и се подпомага 
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изборът на потребителите. Това би 
могло да доведе до появата на 
различни регулаторни подходи, 
разработени така, че да отговорят на 
пазарните нужди. 

Or. en

Обосновка

Europe is in need of a sustainable investment in the development of new high speed networks. 
This has to be taken into account by the different National Regulators.

Изменение 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Секторът на електронните 
съобщения е бързо развиващ се сектор, 
който се характеризира с високо 
равнище на технологични иновации и 
силно динамични пазари. Необходимо 
е периодично да се проверява 
коректността на регулирането при 
промяната на пазарите и 
технологията. За да се гарантира, че 
гражданите на ЕС ще продължат да 
са в състояние да участват 
пълноценно в глобалното 
информационно общество, 
иновациите и появата на 
високоскоростни мрежи от следващо 
поколение, способни да задоволят 
бъдещото търсене на повече 
широколентови услуги от страна на 
потребителите, трябва да бъдат 
приоритет при прилагането на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

In its review proposals, the Commission does not actively address the issue of new fixed and 
mobile high-speed access networks, although the issue is of fundamental importance for 
Europe’s competitiveness, its telecommunications industry and consumers. According to the 
Commission, the current framework is sound enough to cope with this issue without any 
further legislative proposals. But to simply carry on with the regulatory concepts of the past is 
not sufficient.

Изменение 98
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Мрежите от следващо поколение 
имат огромен потенциал да 
предоставят ползи на фирмите и 
потребителите в целия Европейски 
съюз. Ето защо е от жизненоважно 
значение евентуалната липса на 
регулаторна яснота да не попречи на 
устойчивите инвестиции в 
развитието на тези нови мрежи, 
както и да се засили конкуренцията и 
да се подпомогне изборът на 
потребителите.

Or. en

Изменение 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Рамката следва да отговори на 
новите инвестиционни и иновационни 
предизвикателства, като признае 
нуждата от насърчаване 
едновременно на инвестициите и на 
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конкуренцията, така че изборът на 
потребителите да бъде защитен, а не 
омаловажен.

Or. en

Изменение 100
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Регулаторната рамка следва 
също така да включва 
допълнителните цели за насърчаване 
защитата на потребителите в 
сектора на електронните съобщения 
чрез предоставяне на правилна и 
всеобхватна информация, като за 
тази цел се използва всяко възможно 
споразумение и процедура, за да има 
прозрачност на цените и таксите и 
за да се осигурят високи стандарти 
при доставянето на услугите; за 
пълно признаване на ролята на 
потребителските сдружения при 
консултациите с обществеността; и 
за гарантиране на това, че 
отговорните органи или участници 
разполагат с нужните средства, за да 
предотвратят евентуални измами и 
да действат с нужната 
ефективност, за да се справят със 
злоупотреби, свързани с 
електронните съобщителни услуги.

Or. it

Обосновка

The idea is to stress that the need to protect consumers should feature prominently among the 
aims of the harmonised regulatory framework.
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Изменение 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Реформата на регулаторната 
рамка на ЕС би се усъвършенствала по 
най-добрия начин, ако се подобрят 
работата и ефективността на 
Групата на европейските регулатори 
(ГЕР), Групата за политиката в 
областта на радиочестотния 
спектър (ГПОРС) и Европейската 
конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT). 
Консултантската роля на ГЕР следва 
да бъде засилена в области, които 
включват пазарното регулиране и 
политиката за спектъра. 
Консултантската роля на ГПОРС и 
CEPT следва да бъде също засилена 
във връзка с политиката за спектъра. 
Комитетът за регулиране на 
съобщенията (COCOM) и 
Комитетът по радиочестотния 
спектър (RSC) биха функционирали 
по-добре при по-голяма прозрачност и 
с по-активно участие на 
заинтересованите страни от 
отрасъла при подготовката на 
текущи задачи.

Or. en

Обосновка

See justification for the amendments to Recital (3).

Instead of creating a new institution, such as the Authority, further improvements in the 
efficiency of the ERG and the CEPT (as well as the RSC, COCOM and the RSPG) would be 
more effective.

All further references to the Authority have been deleted.
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Изменение 102
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Мрежите от следващо поколение 
имат огромен потенциал да 
предоставят ползи на 
потребителите в целия Европейски 
съюз и да засилят европейската 
конкурентоспособност на 
международно равнище спрямо други 
икономики в света. Ето защо е 
жизненоважно устойчивите 
инвестиции в тези мрежи да не се 
възпрепятстват от удължаването на 
регулаторните режими, които са 
били насочени към предоставяне на 
достъп до съществуващи наследени 
мрежи, и да се предоставят стимули
за инвестиции при засилване на 
конкуренцията и подпомагане на 
потребителския избор.

Or. en

Обосновка

The challenge of NGNs is to foster investment, in order to create facility-based competition 
and thus creating new products and services in order to increase benefits for the consumer 
and to strengthen Europe’s international competitiveness in open and dynamic new markets.

Изменение 103
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) Инвестициите в 
научноизследователската и развойна 
дейност са от жизненоважно 
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значение за следващото поколение от 
мрежи с оптични влакна и за 
постигането на гъвкав и ефективен 
радиодостъп чрез засилване на 
конкуренцията и на иновационните 
приложения и услуги в полза на 
потребителите. 
Предизвикателството е да се осигури 
следващо поколение повсеместни и 
свързани инфраструктури за мрежи и 
услуги за електронни съобщения, 
компютърни изчисления и медии.

Or. en

Обосновка

Regulation has to favour investment in R&D for developing next generation wireline and 
wireless networks.

Изменение 104
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) Публичната политика следва да 
има своята допълваща роля за 
ефективното функциониране на 
пазара на електронни съобщения, 
като намира решения за търсенето и 
предлагането, за да стимулира един 
„непорочен” кръг, в който развитието 
на по-добро съдържание и услуги 
зависи от инфраструктурното 
развитие, и обратното. 
Обществената намеса следва да е 
пропорционална и нито да нарушава 
конкуренцията, нито да забранява 
частните инвестиции, като следва да 
увеличава стимулите за инвестиране 
и да намалява ограниченията за 
навлизане на пазара. В този смисъл 
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обществените органи могат да 
подкрепят появата на подготвена за 
бъдещето инфраструктура с висок 
капацитет. В този процес 
обществената подкрепа следва да се 
отпуска чрез открити, прозрачни и 
конкурентни процедури, да не 
благоприятства априори дадена 
технология и да предоставя достъп 
до инфраструктурата на 
недискриминационна основа.

Or. en

Обосновка

Some guidelines are needed regarding national or local public authorities playing a role in 
the electronic communications market, may it be purely supportive or more engaged.

Изменение 105
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) За да запазят устойчивата 
конкуренция и за да гарантират, че 
крайните потребители ще извлекат 
максимална полза, националните 
регулаторни органи следва да 
прилагат регулаторни задължения ex-
ante пропорционално и в 
съответствие с реалните и 
специфични конкурентни условия, 
които съществуват във всяка 
географска зона. Ако един пазар е 
конкурентен в дадена географска зона, 
националните регулаторни органи 
следва да поощряват развитието на 
конкуриращи се инфраструктури и да 
предвидят достъп до мрежата на 
предприятието/ята със значителна 
пазарна сила на възможно най-
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дълбоко равнище. Когато един пазар 
не е реално конкурентен в дадена 
географска зона, трети страни следва 
да могат да имат достъп до 
мрежата на предприятието/ята със 
значителна пазарна сила така, че 
предоставянето от тяхна страна на 
конкурентни услуги да бъде 
технически и икономически 
осъществимо.

Or. en

Обосновка

Encouraging sustainable competition is a guarantee for the consumer to get positive effects in 
the long run. Both infrastructure and service competition should be promoted depending on 
the level of competition of each geographical area.

Изменение 106
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) За да се постигнат целите от 
Лисабонската програма и за да се 
насърчат инвестициите в мрежи за 
достъп от следващо поколение 
(мрежи NGA) в Европа, с оглед на 
ползата за европейските 
потребители и 
конкурентоспособността на 
индустрията на Европа на 
международно равнище, от 
съществено значение е да има нов 
регулаторен режим за достъп до 
мрежи NGA. Целта на този нов 
режим е да предостави стимули за 
инвестиции в мрежи NGA и да 
подкрепя конкуренцията там, където 
няма инфраструктурна конкуренция. 
Поради факта, че пазарната сила на 
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възникващите пазари, които се 
намират надолу по веригата, е трудно 
да се контролира, режимът за достъп 
до мрежи NGA (NNAR), посочен в член 
12, параграф 3, и член 13, параграфи 4 
и 6, от Директивата за достъпа, се 
фокусира върху инфраструктурната 
конкуренция, а не само върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата. Тази концепция отразява 
динамичното развитие на 
възможностите за нов достъп в 
областта на електронните 
съобщения. По този начин режимът 
за достъп до мрежи NGA (NNAR) 
като такъв трябва да въведе 
динамични елементи и да насърчава 
развитието в мрежи от следващо 
поколение, както и на пазарите на 
електронни съобщения надолу по 
веригата. Той има за цел да 
предоставя правилните стимули за 
всички пазарни субекти с цел те да 
внедряват нововъведения и да 
инвестират в новите мрежи за 
достъп и в новите пазари надолу по 
веригата.

Or. en

Обосновка

A new access regime for NGA-networks has to depart from static approaches which granted 
for access to existing legacy networks but rather has to introduce new dynamic elements in 
order to provide incentives for innovation and investment not only in next generation access 
networks but in downstream markets as well. International competitiveness of Europe vis-à-
vis other economies in the world in new downstream markets depends on its ability to attract 
investment into next generation networks.
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Изменение 107
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Изискването за националните
регулаторни органи да направят 
регулирането, доколкото е възможно, 
технологично неутрално не пречи на 
подходящата диференциация между 
регулирането на съществуващи 
мрежи от медни проводници и 
новоизградени мрежи като 
високоскоростни оптични мрежи за 
достъп. Асиметричната цена ex ante 
и регулирането на достъпа са 
свързани с притежанието на 
специфични технически активи и не 
следва автоматично да се 
разширяват до новоизградените – или 
такива, които предстои да бъдат 
изградени – мрежи, които вече не се 
опират на „наследени“ елементи, 
произхождащи от предишния 
монополен пазар.

Or. en

Обосновка

It is necessary to clarify that under the concept of technological neutrality, market analyses 
and subsequent remedies – if any – have nevertheless to distinguish between depreciated 
legacy assets inherited from the former monopoly and assets that are still to be built in a 
liberalised and competitive environment.
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Изменение 108
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) За постигане на целите на 
Лисабонската програма и за 
повишаване на инвестициите в 
мрежите за достъп от следващо 
поколение (мрежи NGA) в полза на 
европейските потребители и 
международната 
конкурентоспособност на 
европейската индустрия е необходима 
нова регулаторна рамка за достъпа до 
мрежи NGA. Целта на новата правна 
рамка е да създаде стимули за 
инвестиране в мрежи NGA, като 
същевременно благоприятства 
конкуренцията чрез предоставяне на 
достъп до онези мрежи, в които не 
може да се реализира 
инфраструктурна конкуренция. Тъй 
като пазарната сила на 
възникващите пазари е трудно 
обозрима, регулаторната рамка за 
достъпа до мрежи NGA, определена в 
член 12, параграф 3, и член 13 
параграфи 4 и 6, се фокусира върху 
достъпа до нови инфраструктури, а 
не върху значителната пазарна сила 
на пазарите надолу по веригата. Тази 
концепция отразява динамичното 
развитие на пазара и възможностите 
за навлизане на пазара в областта на 
електронните съобщителни мрежи. 
Следователно регулаторната рамка 
за достъпа до мрежи NGA също така 
следва да въведе динамични елементи 
и да подпомага развитието на пазара, 
като предоставя правилните 
стимули за всички участници на 
пазара с цел те да внедряват 
нововъведения и да инвестират в 
новите мрежи за достъп и в новите 
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пазари надолу по веригата.

Or. de

Обосновка

There are as yet no nationwide networks in the new access networks sector. These need to be 
developed in future, and so the regulatory framework should provide incentives for their 
development. Accordingly, regulation should permit the sharing of risks between investors 
and those seeking access, while upholding the right of access to networks.

Изменение 109
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Иновациите и навременната и 
конкурентна поява на 
високоскоростни мрежи от следващо 
поколение, които могат да задоволят 
бъдещото търсене на потребителите 
за повече широколентови услуги, 
следва да бъдат приоритет, отразен в 
директивите, за да се гарантира, че 
гражданите на ЕС ще продължат да 
участват пълноценно в глобалното 
информационно общество. 
Следователно е необходимо да се 
диференцира регулаторният подход 
между „наследени” и нови мрежи, 
като се избягват ненужните 
регулаторни задължения за 
предприятията, които предоставят 
нови услуги и/или мрежи, като 
високоскоростни оптични мрежи за 
достъп, които изискват сериозни 
инвестиции и при които търсенето е 
в голяма степен несигурно, по-
специално в зони, в които присъстват 
конкурентни платформи. Нов 
регулаторен подход за достъп до 
мрежи NGA следва да предостави 
стимули за инвестиции в мрежи NGA 
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и в същото време да благоприятства 
конкуренцията, като предоставя 
достъп до такива мрежи, където 
инфраструктурната конкуренция не е 
жизнеспособна. Това отразява 
текущото динамично развитие на 
новите възможности за достъп в 
областта на електронните 
съобщения и нуждата от стабилни 
регулаторни условия за 
инвестиционни решения с цел 
предоставяне на стимули за всички 
пазарни субекти за нововъведения и 
инвестиции в нови мрежи за достъп и 
нови пазари надолу по веригата.

Or. en

Обосновка

Ensuring timely investment in high-speed next generation access networks is the major policy 
challenge in the electronic communications sector. The regulatory regime has to be adapted 
to provide the incentives for those investments as well as regulatory certainty. Regulation 
must favour full infrastructure competition and incorporate a fair amount of risk sharing 
between investor and access seeker in order to facilitate investments while at the same time 
ensuring access where infrastructure competition cannot develop.

Изменение 110
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Без да се засяга Директива 
1999/5/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 март 1999 г. 
относно радионавигационното 
оборудване и далекосъобщителното 
крайно оборудване и взаимното 
признаване на тяхното 
съответствие, e необходимо да се 
изясни прилагането на някои аспекти 
на крайното оборудване по 
отношение на достъпа за крайни 
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потребители с увреждания, за да се 
гарантира оперативната 
съвместимост между крайното 
оборудване и електронните 
съобщителни мрежи и услуги.

Or. en

Обосновка

If the access to terminal equipments is not assured for people with disabilities, they will not 
be able to access electronic communications networks and services neither. That is why, in 
order to ensure interoperability between both, a clear mention of what kind of terminal 
equipments, which are those concerning access for disabled end-users is required.

Изменение 111
Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съобщението си „Преодоляване 
на широколентовата разлика” от 20 
март 2006 г. Европейската комисия 
признава, че има териториално 
разделение в Европа по отношение на 
достъпа до високоскоростни 
широколентови услуги. Въпреки 
общото увеличение на 
възможностите за широколентови 
услуги, достъпът до тях е ограничен в 
някои региони поради високите цени, 
тъй като тези региони са слабо 
населени и отдалечени. Търговските 
стимули за инвестиране в 
разработването на широколентовите 
услуги в тези региони често се 
оказват недостатъчни и поради тази 
причина е необходима комбинирана 
политика и пазарен подход.

Or. en
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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 112
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съобщението си „Преодоляване 
на широколентовата разлика” от 20 
март 2006 г. Европейската комисия 
признава, че има териториално 
разделение в Европа по отношение на 
достъпа до високоскоростни 
широколентови услуги. Въпреки 
общото увеличение на 
възможностите за широколентови 
услуги, достъпът до тях е ограничен в 
някои региони поради високите цени, 
тъй като тези региони са слабо 
населени и отдалечени. Търговските 
стимули за инвестиране във 
внедряването на широколентовите 
услуги в тези региони често се 
оказват недостатъчни. Погледнато 
от положителната му страна, 
технологичните иновации намаляват 
разходите по внедряването им. За да 
се гарантира, че инвестирането в 
нови технологии в по-слабо 
развитите региони е осигурено, 
регулирането на електронните 
съобщения следва да се придружава с 
предприемане на други политически 
мерки, като например политиката за 
държавните помощи, структурните 
фондове или по-обширни цели на 
индустриалната политика.

Or. en
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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 113
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Дейностите на националните 
регулаторни органи и на 
Европейската комисия по рамката за 
електронните съобщения допринасят 
за прилагането на по-широки 
политики в областта на 
конкурентоспособността и 
иновациите, културата, заетостта, 
околната среда, социалното и 
регионално сближаване и 
териториалното и селищно 
устройство.

Or. en

Обосновка

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in 
development and overall industrial policy aiming to increase innovation and competitiveness 
through higher investment in all regions of the EU.

Изменение 114
Anni Podimata

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Дейностите на националните 
регулаторни органи и на 
Европейската комисия по рамката за 
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електронните съобщения допринасят 
за прилагането на по-широки 
политики в областта на целите на 
публичната политика, културата, 
заетостта, околната среда, 
социалното сближаване, 
регионалното развитие и 
териториалното и селищно 
устройство.

Or. en

Обосновка

The regulatory framework should also take into account the need for closing regional gaps in 
development aiming to increase innovation and investment in all regions of the EU.

Изменение 115
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Становищата на националните 
регулаторни органи и на 
заинтересованите страни от 
отрасъла следва да бъдат взети 
предвид от Комисията при вземането 
на решения съгласно настоящата 
директива чрез провеждане на 
ефективни консултации, за да се 
гарантира прозрачност и 
пропорционалност. Комисията следва 
да издава подробни документи за 
консултацията, с обяснения за 
различните начини на действие, 
които се обмислят, като на 
заинтересованите страни се дава 
разумен срок за отговор. След като 
вземе предвид отговорите, 
Комисията следва да предостави 
мотивите за взетото решение в 
декларация след съответната 
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консултация, включително и 
описание на това по какъв начин 
становищата на отговорилите са 
били взети предвид.

Or. en

Обосновка

It is essential that the views of NRAs and industry stakeholders are taken into account in 
decisions at Community level, which decisions must be transparent and proportionate to the 
result to be achieved. For this to occur, full and effective consultation with national 
regulatory authorities and industry stakeholders is necessary.

Reference to the Commission may be replaced with ERG, see justification for the amendments 
to Recital (3).

Изменение 116
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Целта е постепенно да се 
намаляват специфичните за сектора 
правила ex-ante, успоредно с 
развитието на конкуренцията на 
пазара, като накрая електронните 
съобщения следва да се ръководят 
единствено от конкурентното право. 
Твърде е възможно конкуренцията да 
се развива с различни темпове на 
различните пазари и в различните 
райони на държавите-членки. С цел 
да се гарантира, че регулирането е 
пропорционално и съобразено с 
различаващите се условия на 
конкуренция, националните 
регулаторни органи следва да могат 
(а) да определят пазарите на 
субнационална основа и/или (б) да 
отменят регулаторни задължения на 
пазари и/или в географски райони, в 
които е налице ефективна 
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инфраструктурна конкуренция, дори 
ако те не са определени като отделни 
пазари. Националните регулаторни 
органи следва също така да могат да 
изискват съвместно ползване на 
елементи от мрежата и свързани с 
тях съоръжения с цел улесняване 
създаването на мрежи, по-специално 
навлизането на оптични мрежи за 
достъп.

Or. en

Изменение 117
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Специфичните за сектора 
правила ex-ante са въведени, за да 
обслужат прехода от предишните 
монополни пазари към конкурентни 
пазари на електронни съобщителни 
мрежи и услуги. В период на наложен 
контролиран достъп до монополни 
мрежи регулирането ex-ante е 
оправдано, освен ако проблемите не 
биха могли да се решат само чрез 
конкурентното право. Но с 
инвестиции в новите мрежи –
кабелни мрежи и мрежи от следващо 
поколение – необходимостта от 
регулиране ex-ante ще бъде по-
неоправдана. Когато потребителите, 
търсещи достъп, имат избор между 
две или повече мрежи за достъп, 
регулирането ex-ante вече не е 
оправдано. Тази концепция за 
постепенно отпадане вече не следва 
да се фокусира върху ефективната 
конкуренция на пазарите, намиращи 
се надолу по веригата, по отношение 
на пазарите на електронни 
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съобщителни услуги, а върху 
съществуването на инфраструктурна 
конкуренция (инфраструктурен 
тест). Ако този тест покаже, че 
съществува инфраструктурна 
конкуренция, специфичното за 
сектора регулиране ex-ante следва да 
не се продължава, като следва да се 
прилагат единствено общностното и 
националното конкурентно право, без 
да се прибягва до трите критерия от 
теста, който се фокусира върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата и избора между 
регулирането ex-ante и 
конкурентното право. 
Инфраструктурният тест следва да 
се прилага не само към националните 
пазари, но и към субнационалните 
пазари в такива географски райони, 
където инфраструктурната 
конкуренция е осъществима. 
Националните регулаторни органи 
следва да определят такива 
географски субнационални пазари, 
като вземат предвид икономическата 
осъществимост на мрежовата 
конкуренция.

Or. en

Обосновка

Whereas the transitory character of ex ante sector specific regulation as been agreed upon 
from the beginning actual phase-out has been extremely slow and cautious. In the light of new 
challenges by potentials of next generation access networks the phase-out concept has to be 
remodelled. Where competition between at least two alternative access networks exists – may 
this be on the national or on the sub-national/regional level – there is no longer need for ex 
ante sector specific regulation.
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Изменение 118
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Тъй като сегашният режим за 
достъп до съществуващите 
„наследени” мрежи се е фокусирал 
върху прехода от монополни пазари, 
намиращи се надолу по веригата, към 
пазари с ефективна конкуренция и 
към по-ниско ниво на насърчаване на 
конкуренцията, базирана на 
инфраструктурата, има 
необходимост от нов режим за 
достъп по отношение на мрежите за 
достъп от следващо поколение 
(мрежи NGA). Тези мрежи ще се 
появят само ако инвеститорите 
искат да поемат рискови инвестиции. 
Рисковете за такива инвестиции 
произтичат от факта, че 
предпочитанията на потребителите 
и тяхното желание да плащат по-
високи цени за нови иновативни 
продукти са несигурни. Освен това 
режимът за достъп до мрежи NGA 
също оказва влияние върху този риск. 
Следователно трябва да се въведе нов 
режим за достъп до мрежи NGA 
(NNAR), който да предоставя 
стимули за инвестиции в нови мрежи. 
Новата регулаторна среда за тези 
мрежи трябва да е предвидима и 
устойчива. Тя трябва да насърчава 
инфраструктурната конкуренция, да 
дава възможност да се извлекат 
конкурентни предимства от 
инфраструктурни инвестиции и да 
предвижда опции за достъп за 
потребителите, които се нуждаят 
от такъв, като по този начин да 
подпомага избора и да подобрява 
услугите за потребителите.
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Or. en

Обосновка

The access regime developed for access to existent legacy networks would – if being 
transferred without modification to the access to NGA-networks – curb incentives to 
investment in such new networks. Thus, a new access regime for NGA-networks should grant 
access opportunities in a manner that investment incentives are not being affected. Access 
seekers should have to choose between risk-sharing options and options with specific risk 
premiums.

Изменение 119
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Механизмът на Общността, 
позволяващ на Комисията да изисква от 
националните регулаторни органи да 
оттеглят планирани мерки засягащи 
определянето на пазара, както и 
определянето на оператори със 
значително влияние на пазара, е 
допринесъл значително за 
последователен подход при 
идентифициране на обстоятелствата, в 
които може да бъде приложено 
регулиране ex-ante и операторите 
подлежат на такова регулиране. 
Въпреки това, няма еквивалентен 
механизъм за корективните мерки, 
които следва да бъдат приложени. 
Наблюдението на пазара от 
Комисията и, в частност, опитът с 
процедурата по член 7 от Рамковата 
директива, показва, че 
несъответствия в прилагането на 
корективни мерки от страна на 
националните регулаторни органи, 
дори при подобни пазарни условия, 
подронват вътрешния пазар на 
електронни съобщения, не 
гарантират равнопоставеност 

(11) Механизмът на Общността, 
позволяващ на Комисията да изисква от 
националните регулаторни органи да 
оттеглят планирани мерки, засягащи 
определянето на пазара, както и 
определянето на оператори със 
значително влияние на пазара, е 
допринесъл значително за 
последователен подход при 
идентифициране на обстоятелствата, в 
които може да бъде приложено 
регулиране ex-ante и операторите 
подлежат на такова регулиране.
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между оператори, установени в 
различни държави-членки, и 
предотвратяват реализирането на 
ползи за потребителите от 
презгранична конкуренция и услуги. 
Комисията следва да получи 
правомощия да изисква от 
националните регулаторни органи да 
оттеглят проектомерки за 
корективни мерки, избрани от тези 
национални регулаторни органи. С цел 
гарантиране на последователното 
прилагане на регулаторната рамка в 
Общността, Комисията следва да се 
консултира с Органа преди вземане на 
решение.

Or. en

Обосновка

The extension of powers to the Commission with regard to remedies goes too far.

Изменение 120
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Националните пазари на 
съобщенията ще продължат да се 
разграничават в Европейския съюз;
компетенциите и познанията на 
националните регулаторни органи и 
ОЕРД са от съществено значение при 
изграждането на конкурентна 
европейска екосистема на пазарите и 
услугите, свързани със съобщенията, 
като заедно с това се осъзнават 
националните и регионални разлики и 
се спазват изискванията за 
субсидиарност;

Or. en
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Изменение 121
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Аналогично, с оглед нуждата от 
избягване на регулаторен вакуум в 
сектор, характерен със своите бързи 
изменения, ако приемането на 
повторно нотифицираната 
проектомярка все пак би създало 
бариера за единния пазар или би било 
несъвместимо с правото на 
Общността, Комисията, след като се 
консултира с Органа, следва да може 
да изисква от съответния национален 
регулаторен орган да наложи 
специфична корективна мярка в 
рамките на конкретен срок.

(13) Преразглеждането следва да 
отразява икономически пазарен 
анализ, основан на методологията на 
конкурентното право. Целта е 
непрекъснато да се намалява 
специфичното за сектора регулиране 
ex-ante, успоредно с развитието на 
пазарната конкуренция. Въпреки това 
регулирането ex-ante може да 
продължи да бъде нужно поради 
новите пречки за навлизане на пазара, 
които възникват в резултат на 
технологичното развитие. Твърде е 
възможно конкуренцията да се 
развива с различни темпове в 
различните пазарни сегменти и в 
различни райони на държавите-
членки. С цел да се гарантира, че 
регулирането е пропорционално и 
съобразено с различаващите се 
условия на конкуренция, 
националните регулаторни органи 
следва да премахнат регулаторните 
задължения на тези пазари и/или в 
тези географски райони дори и те да 
не са определени като отделни 
пазари, когато съществува 
инфраструктурна конкуренция или се 
очаква такава в бъдеще. За да се 
гарантира, че пазарните субекти в 
сходно положение се третират по 
справедлив и сходен начин в 
различните държави-членки, 
Комисията, в сътрудничество с 
ОЕРД, следва да гарантира 
хармонизирано и последователно 
прилагане на разпоредбите на 
настоящата директива. 
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Националните регулаторни органи и 
националните органи, на които е 
възложено прилагането на 
конкурентното право, следва, при 
необходимост, да съгласуват 
действията си с оглед на прилагането 
на най-подходящите корективни 
мерки. Общността и нейните 
държави-членки са поели 
ангажименти за взаимосвързаност на 
далекосъобщителните мрежи, в 
рамките на споразумението на 
Световната търговска организация за 
основните далекосъобщения, и тези 
ангажименти трябва също да се 
спазват.

Or. en

Обосновка

This recital deals with specific problems of different speeds of market developments on the 
national and the regional level. In order to ensure a harmonised and consistent approach in 
the various Member States a mechanism is being introduced which provides for co-operation 
of National Regulatory Authorities, National Competition Authorities, the Commission, and 
BERT. Furthermore the commitments vis-à-vis the World Trade Organisation have to be 
taken into account.

Изменение 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Държавите-членки са тези, 
които следва да насърчават 
механизмите за сътрудничество 
между заинтересованите страни, за 
да дадат тласък на правилното 
функциониране на „онлайн” услугите 
и да допринесат за високо равнище на 
доверие у потребителите. По-
специално, следва да се поощряват 
доставчиците, които предоставят 



PE407.629v01-00 40/119 AM\725135BG.doc

BG

мрежи и/или услуги за електронни 
съобщения, както и другите 
заинтересовани страни, да си 
сътрудничат за насърчаването на 
законното съдържание и защитата 
на „онлайн” съдържанието. Това 
сътрудничество би могло например да 
приеме конкретна форма, излизайки 
извън регулаторната рамка, но без да 
я подкопава, чрез съставянето от 
заинтересованите страни на 
договорени и одобрени между тях 
етични кодекси. По принцип такива 
кодекси вече са предвидени в 
множество общностни 
инструменти, като например 
Директивата за електронната 
търговия (Директива 2000/31/ЕО , 
член 16), Директивата относно 
упражняването на права върху 
интелектуалната собственост 
(Директива 2004/48/ЕО, член17) или 
Директивата за защита на личните 
данни (Директива 95/46/ЕО, член 27). 
Сътрудничеството между 
заинтересованите страни в тези 
аспекти е важен елемент за 
насърчаването на „онлайн” 
съдържанието, по-специално 
европейското културно съдържание, 
както и за освобождаването на 
потенциала на информационното 
общество. 

Or. fr

Обосновка

This recital stresses the need to encourage constructive cooperation among stakeholders 
aimed at promoting online content and unleashing the potential of the information society.
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Изменение 123
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Когато крайни потребители, без 
значение от какъв тип или мащаб, 
разработят или закупят софтуерни 
приложения, софтуерни приложения, 
включени в хардуерни устройства, 
или традиционен хардуер; и ги 
използват за пренос на гласови данни, 
без намеса на външен доставчик на 
гласови услуги, за да осъществяват 
гласови комуникации в 
предприятие/публична 
администрация, в рамките на 
затворена група от потребители или 
в публичната сфера, без да е 
необходим никой друг, за да може да 
се осъществява гласова комуникация 
със софтуера или хардуера; тогава се 
счита, че крайните потребители 
сами си осигуряват своите гласови 
съобщения, като се смята, че в този 
случай няма доставяне на електронна 
съобщителна услуга. Това е така дори 
ако: предприятие/публична 
администрация осигурява за себе си 
един или повече портали към 
традиционните гласови мрежи или 
крайни потребители, включително 
физически лица, използват интернет 
за да осъществят връзка един с друг.

Or. en

Обосновка

Clarifies that Article 2c) of the EU Framework Directive 2002/21/EC excludes self-provision 
of services and that self-provided VoIP, for example by a business undertaking for its own 
purposes without using a service provider, is not an Electronic Communications Service.
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Изменение 124
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Радиочестотите са собственост на 
държавите-членки. Държавите-
членки имат правомощия да 
осигуряват управлението на 
радиочестотите. Те следва да се 
считат за ограничен обществен ресурс, 
който има важна обществена и 
икономическа стойност. Поради това, в 
обществен интерес е спектърът да се 
управлява възможно най-ефикасно и 
ефективно от социална, културна, 
икономическа и екологична гледна 
точка и пречките за неговата ефикасна 
употреба да се премахват постепенно.

Or. en

Обосновка

There is no doubt that radio spectrum is a scarce resource. They should belong to the member 
states.  Both its economic and social value should be considered accordingly and in a 
balanced way to manage it efficiently.

Изменение 125
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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



PE407.629v01-00 44/119 AM\725135BG.doc

BG

Изменение 127
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

It needs to be ensured that spectrum management will continue to take cultural and media 
pluralism aspects into account.

Изменение 128
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Радиочестотите следва да се 
управляват така, че да се гарантира 
избягване на вредни смущения. Поради 
това, тази основна концепция за вредни 
смущения следва да се определи точно, 
за да се гарантира, че регулаторната 
намеса е ограничена до степента, 
необходима за предотвратяване на 
такива смущения.

(17) Радиочестотите следва да се 
управляват така, че да се гарантира 
избягване на вредни смущения. Поради 
това, тази основна концепция за вредни 
смущения следва да се определи точно, 
като се вземат предвид 
съществуващите планове за 
разпределение на честотите, 
договорени на международно или 



AM\725135BG.doc 45/119 PE407.629v01-00

BG

регионално равнище, за да се 
гарантира, че регулаторната намеса е 
ограничена до степента, необходима за 
предотвратяване на такива смущения.

Or. en

Обосновка

This is in line with Article 2(s) of Directive 2002/21/EC. Problems of harmful interference are 
one of the main reasons for the need for national, regional and international frequency 
allocation plans. As frequencies are not limited to geographical areas, and cross the borders 
of the EU, international and regional binding agreements to avoid or mitigate interference 
must be respected.

Изменение 129
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Въпреки че управлението на 
радиочестотния спектър остава в 
компетенциите на държавите-
членки, съгласуваността на 
общностно равнище може да 
гарантира, че ползвателите на 
спектъра извличат всички ползи от 
вътрешния пазар, както и че 
интересите на ЕС могат да бъдат 
ефективно защитени в световен 
мащаб.

Or. en

Обосновка

An EU coordination approach for spectrum can, while respecting subsidiarity, allow for 
significant economies of scale and multiplication of value.
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Изменение 130
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Въпреки че управлението на 
радиочестотния спектър остава в 
компетенциите на държавите-
членки, съгласуваност, а по 
целесъобразност и хармонизиране на 
общностно равнище могат да 
спомогнат за това да се гарантира, че 
ползвателите на спектъра извличат 
всички ползи от вътрешния пазар, 
както и че интересите на ЕС могат 
да бъдат ефективно защитени в 
световен мащаб.

Or. en

Обосновка

Harmonisation at EU level can be helpful bit it is not only way in which to derive the full 
benefits of the internal market and to ensure EU interests are effectively defended world-wide.

Изменение 131
Mary Honeyball

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Въпреки че управлението на 
радиочестотния спектър остава в 
компетенциите на държавите-
членки, съгласуваност, а по 
целесъобразност и хармонизиране на 
общностно равнище могат да 
спомогнат за това да се гарантира, че 
ползвателите на спектъра извличат 
всички ползи от вътрешния пазар, 
както и че интересите на ЕС могат 
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да бъдат ефективно защитени в 
световен мащаб.

Or. en

Обосновка

Harmonisation at Community level can be helpful. However other methods, like technological 
innovation, can also help to generate benefits for the internal market.

Изменение 132
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Препоръчва провеждане през 
2010 г. на среща на най-високо 
равнище на държавите-членки във 
връзка с  радиочестотния спектър, с 
участието на Европейския 
парламент, Европейската комисия и 
всички заинтересовани страни. При 
провеждането на тази среща следва 
да се постигне по-голяма яснота в 
следните области:
a) по-голяма последователност в 
европейските политики за спектъра 
като цяло;
б) освобождаване на спектър за нови 
съобщителни услуги, след като се 
премине към цифрово излъчване;
в) изясняване на трудностите в 
конкретни сектори или за конкретна 
широколентова честота през периода 
на преминаването към цифрово 
излъчване.

Or. en

Обосновка

Since it looks difficult to find common understanding between all interested parties, a summit 
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in 2010 might be the ideal time to build consensus; 

Изменение 133
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality in Article 9 
paragraph 4 of the Framework Directive and for an international coordinated frequency 
management.
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Изменение 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure legal consistency with the definition of service neutrality.

Изменение 135
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изключенията от принципа на (21) Изключенията от принципа на 



PE407.629v01-00 50/119 AM\725135BG.doc

BG

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

неутралност на технологиите следва да 
са ограничени и оправдани от нуждата 
за избягване на вредни смущения, 
например чрез налагане на емисионни 
маски и нива на мощността, или от 
нуждата за защита на общественото 
здраве чрез ограничаване на 
въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото.

Or. en

Обосновка

The technology neutrality concept may lead to the use of terrestrial, in particular mobile, 
technology in bands used for satellite services. Such use may unduly interfere and adversely 
affect satellite services, endangering existing services and undermining prospects for future 
deployment and investment in the European satellite industry.

To ensure terrestrial uses do not take priority over or unduly interfere with satellite uses, 
continued reliance on efficient technical regulation, technology oriented licensing and 
objective non-discriminatory derogations is required.

Изменение 136
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Изключенията от принципа на 
неутралност на технологиите следва да 
са ограничени и оправдани от нуждата 
за избягване на вредни смущения, 
например чрез налагане на емисионни 
маски и нива на мощността, или от 
нуждата за защита на общественото 

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

здраве чрез ограничаване на 
въздействието на електромагнитните 
полета върху обществото, или за 
гарантиране на правилно съвместно 
ползване на спектъра, в частност, когато 
неговата употреба е предмет само на 
общи разрешения, или за да се изпълни 
цел от общ интерес в съответствие с 
общностното право.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 138
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако 
са необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 
медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване на 
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. 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
От друга страна, използването на 
спектъра може също изрично да бъде 
определено за предоставянето на 
конкретна услуга, или чрез конкретна 
технология, която 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. Тези цели включват 
насърчаването на цели на политиката 
в областта на културата и 
средствата за масово осведомяване, 
например културно и езиково 
многообразие и медиен плурализъм, 
както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността. Като се 
изключат случаите на необходимост от 
опазване на 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 
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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.

технологии да съществуват съвместно в 
същата честотна лента, доколкото е 
възможно. 

Or. en

Обосновка

As recognized in Recital 5 of the Framework Directive, the separation between the regulation 
of transmission and the regulation of content should not prejudice taking into account the 
links existing between them, and particularly in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. It must therefore remain possible for Member States to 
link the granting of individual rights of use with commitments related to the provision of 
particular content services.

Изменение 139
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 
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медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване на 
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.

медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване на 
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

As is recognised in recital 5 of the framework directive, separate regulation of transmission 
and content must not rule out the possibility of allowing for the links between these two 
elements, especially when the aim is to safeguard media pluralism and cultural diversity and 
protect consumers. Member States should therefore continue to have the option of granting 
individual rights of use subject to commitments regarding the content to be delivered in 
specific services.

Изменение 140
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
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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 на 
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.

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 на 
безопасността на живота, изключенията 
не следва да водят до ексклузивна 
употреба за определени услуги, а по-
скоро да дават приоритет, за да могат 
други услуги или технологии да 
съществуват съвместно в същата 
честотна лента, доколкото е възможно.

Or. en

Обосновка

As recognized in Recital 5 of the Framework Directive, separation between the regulation of 
transmission and regulation of content should not prejudice taking into account the links 
existing between them and particularly in order to guarantee media pluralism, cultural 
diversity and consumer protection. It must therefore remain possible for Member States to 
link the granting of individual rights of use with commitments related to the provision of 
particular content services.
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Изменение 141
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
уреждане на предишно придобити 
права и на разпоредбите на 
националните планове за 
разпределение на радиочестотите, 
както и на Правилника за 
радиосъобщенията на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Биха могли да 
се допускат изключения от принципа на 
неутралност на услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга, за 
да се вземат предвид съображенията 
на националната публична политика 
или да се отговори на ясно определени 
цели от общ интерес, като например
опазване на човешкия живот, нужда от 
насърчаване на социалното, регионално 
и териториално сближаване, ефективна 
употреба на радиочестоти и 
ефективно управление на спектъра. 
Тези цели следва да включват 
насърчаването на национални 
аудиовизуални и медийни политики, 
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 на 
безопасността на живота или от 
гарантиране на това, че 
горепосочените цели ще бъдат 
постигнати, изключенията не следва 
да водят до ексклузивна употреба за 
определени услуги, а по-скоро да дават 
приоритет, за да могат други услуги или 



AM\725135BG.doc 57/119 PE407.629v01-00

BG

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.

Or. en

Обосновка

The question whether spectrum can be allocated in a service-neutral way should depend on a 
reasonable balance between public interest and commercial value. In practice, the 
Commission adheres to this approach, e.g. in its Communication on the Digital Dividend, 
where it proposes the allocation of specific services to specific spectrum (sub)bands.

Изменение 142
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 
на културно и езиково многообразие и 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване, по-добър достъп до 
информационното общество за 
всички граждани или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Целта, 
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медиен плурализъм, както е определено 
в националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността. 
Като се изключат случаите на 
необходимост от опазване на 
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.

свързана с подпомагане 
подобряването на достъпа до 
информационното общество, включва 
снабдяването на селските райони с 
мобилни широколентови услуги и 
непрекъснатото подобряване на тези 
услуги по отношение на качеството и 
обхвата им. 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 на 
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.

Or. de

Обосновка

Rapid Internet access is of fundamental importance for speeding up economic growth, 
innovation and social welfare. An efficient broadband infrastructure in rural areas, a 
constant improvement of quality of the service, the availability of sufficient bandwidth and 
infrastructure competition are essential preconditions for guaranteeing better access to the 
information society for all citizens.
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Изменение 143
Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване, по-добър достъп до 
информационното общество за 
всички граждани или избягването на
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Целта, 
свързана с насърчаването на по-добър 
достъп до информационното 
общество за всички граждани, 
включва осигуряването в селските 
райони на мобилни широколентови 
електронни съобщителни услуги и 
постоянното повишаване на 
качеството на мобилните и 
широколентовите услуги. 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 на 
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 
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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.

Or. en

Обосновка

Fast access to the internet is of fundamental importance for growth, innovation and social 
welfare. An efficient broadband infrastructure in rural areas, increase in service quality as 
well as infrastructure competition are important to ensure an access to the information 
society for all citizens. Therefore it should be possible to deviate from the principle of service 
neutrality to achieve the aim of public interest and to allocate spectrum in bands below 1 GHz 
for delivery of mobile services.

Изменение 144
Alexander Alvaro

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 
необходими и пропорционални. Тези 
цели следва да включват насърчаването 

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване, по-добър достъп до 
информационното общество за 
всички граждани или избягването на 
неефикасна употреба на спектъра, ако са 



AM\725135BG.doc 61/119 PE407.629v01-00

BG

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 на 
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.

необходими и пропорционални. Целта, 
свързана с насърчаването на по-добър 
достъп до информационното 
общество за всички граждани, 
включва осигуряването в селските 
райони на мобилни широколентови 
електронни съобщителни услуги и 
постоянното повишаване на 
качеството на мобилните и 
широколентовите услуги. 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 на 
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.

Or. en

Обосновка

Fast access to the internet is of fundamental importance for accelerating economic growth, 
innovation and social welfare in Europe. An efficient broadband infrastructure in rural areas, 
a continuous increase in the quality of service and the availability of bandwidth as well as 
infrastructure competition are important requirements to ensure a better access to the 
information society for all citizens.
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Изменение 145
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Потребителите на спектъра следва 
също така да могат свободно да избират 
услугите, които желаят да предлагат в 
спектъра, предмет на преходни мерки за 
справяне с предишно придобити права. 
Биха могли да се допускат изключения 
от принципа на неутралност на 
услугите, които изискват 
предоставянето на конкретна услуга да 
отговаря на ясно определени цели от 
общ интерес, като опазване на човешкия 
живот, нужда от насърчаване на 
социалното, регионално и териториално 
сближаване, достъп до  мобилни 
широколентови услуги в селските 
райони 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 на 
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.
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Or. de

Обосновка

It is important to guarantee the provision of mobile broadband connections in rural areas.

Изменение 146
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies the EC text concerning the competence of the member states.
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Изменение 147
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства. По този начин 
държавите-членки могат да вземат 
предвид и културната релевантност 
на някои услуги и системи за 
мултимедийно базирани аудио, видео 
и продукции на живо, както и 
възможностите, които цифровият 
дивидент предлага на новите 
технологии и новите оператори в 
този аспект.

Or. en

Изменение 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства. По този начин, 
държавите-членки могат да вземат 
също така предвид културната 
релевантност на 
радиоразпръсквателни и 
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професионални безжични 
микрофонни системи за 
мултимедийно базирани аудио, видео 
и продукции на живо.

Or. en

Обосновка

Broadcasting as well as media productions in connection with cultural events, for instance 
events with international character like the Olympic Games, depend on reliable transmission 
frequencies. 

Изменение 149
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства. Тези цели следва да са 
в съответствие с другите цели от 
обществен интерес, определени в 
съображение 22.

Or. de

Обосновка

This amendment stresses the need to strike a balance between the objectives of the promotion 
of cultural and linguistic diversity by Member States and the other objectives referred to in 
Recital 22. This is necessary if only for reasons of proportionality, one of the most essential 
principles of European law.
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Изменение 150
Alexander Alvaro

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства. Тези цели трябва да 
бъдат подходящо приведени в 
съответствие с останалите цели от 
обществен интерес в съображение 22.

Or. en

Обосновка

The promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism are counted among the 
field of responsibility of the Member States. Therefore they are undoubtedly entitled to draft 
exceptions to the principle of service neutrality. However, this aim is not of overriding 
importance to the other aims of public interest mentioned in Recital 22. The amendment 
clarifies the necessity for a gentle and adequate balance between these equal aims of public 
interest. Nothing else would be compatible with a basic principle in European law, the 
principle of proportionality.

Изменение 151
Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В компетенцията на държавите-
членки е определянето на обхвата и 
характера на всяко изключение относно 
насърчаването на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на медиите в 
съответствие с техните национални 
законодателства. Тези цели трябва да 
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законодателства. бъдат подходящо приведени в 
съответствие с останалите цели от 
обществен интерес, изложени в 
съображение 22.

Or. en

Изменение 152
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Member States should have the power to define the scope and nature of exceptions to national 
audiovisual and media policies.

Изменение 153
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тъй като разпределението на 
спектъра спрямо конкретни 
технологии или услуги е изключение 
от принципите на неутралност на 
технологиите и услугите и намалява 
свободата на избор на предлагана 

заличава се
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услуга или използвана технология, 
всяко предложение за такова 
разпределение следва да е прозрачно и 
да подлежи на обществена 
консултация.

Or. en

Обосновка

Legal consistency with amendment concerning Article 6.1.

Изменение 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Legal consistency for the principles of technology and service neutrality.
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Изменение 155
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Предвид въздействието на 
изключенията върху развитието на 
вътрешния пазар на електронни 
съобщителни услуги, Комисията 
следва да може да хармонизира 
обхвата и характера на всяко 
изключение от принципите на 
неутралност на технологиите и 
услугите, различни от тези, целящи 
гарантирането на насърчаване на 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите, отчитайки 
хармонизирани технически условия за 
наличността и ефикасната употреба 
на радиочестоти съгласно Решение № 
676/2002/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 
2002 г. относно регулаторната рамка 
за политиката в Европейската 
общност в областта на 
радиочестотния спектър („Решение 
относно радиочестотния спектър“)1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ensure legal coherence with our proposal for modified Article 9c.

                                               
1 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1
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Изменение 156
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За целите на вътрешния пазар може 
също да е необходимо хармонизиране 
на нивото на Общността на 
идентифицирането на търгуеми 
честотни ленти от спектъра, на 
условията за търгуване или за 
преминаването към търгуеми права в 
конкретни честотни ленти, на 
минимален формат за търгуеми 
права, на изисквания за гарантиране 
на централна наличност, достъпност 
и надеждност на информация, 
необходима за търговия със спектъра, 
и на изисквания за защита на 
конкуренцията и за предотвратяване 
на презапасяване с честоти от 
спектъра. Поради това, Комисията 
следва да получи правомощия за 
приемане на мярка за прилагане на 
посоченото хармонизиране. Такива 
изпълнителни мерки следва да отчитат 
дали индивидуалните права на ползване 
са предоставени на търговска или 
нетърговска основа.

(27) За целите на вътрешния пазар може 
също да е необходимо да се 
идентифицират търгуеми честотни 
ленти от спектъра, изисквания за 
гарантиране на централна 
наличност, достъпност и изисквания 
за защита на конкуренцията и за 
предотвратяване на презапасяване с 
честоти от спектъра. Комисията, в 
съответствие с решението за 
радиочестотния спектър 
(676/2002/EО), следва да получи 
правомощия за приемане на мярка за 
прилагане на посоченото 
хармонизиране. Такива изпълнителни 
мерки следва да отчитат дали 
индивидуалните права на ползване са 
предоставени на търговска или 
нетърговска основа.

Or. en

Обосновка

Necessary measures for spectrum coordination on the European level.
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Изменение 157
Gabriele Albertini

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, без това да 
води до вредни въздействия върху 
съществуващите услуги. Освен това, с 
цел даване на възможност на 
гражданите на държавите-членки, 
включително туристите и потребителите 
с увреждания, да имат достъп до 
съществени услуги като справочни 
презгранични услуги, правомощията на 
Комисията за приемане на технически 
изпълнителни мерки следва също да 
покриват, когато е необходимо, мерки 
за осигуряване на лесен презграничен 
достъп.

Or. en

Обосновка

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.
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Изменение 158
Stefano Zappalà

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, без това да 
води до вредни въздействия върху 
съществуващите услуги. Освен това, с 
цел даване на възможност на 
гражданите на държавите-членки, 
включително туристите и потребителите 
с увреждания, да имат достъп до 
съществени услуги като справочни 
презгранични услуги, правомощията на 
Комисията за приемане на технически 
изпълнителни мерки следва също да 
покриват, когато е необходимо, мерки 
за осигуряване на лесен презграничен 
достъп. 

Or. en

Обосновка

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.
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Изменение 159
Patrizia Toia

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 
съществени услуги като справочни 
презгранични услуги, правомощията на 
Комисията за приемане на технически 
изпълнителни мерки следва също да 
покриват, когато е необходимо, мерки 
за осигуряване на лесен презграничен 
достъп.

Or. en

Обосновка

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and significant 
investments have already been made on national numbering plans and, consequently, on 
different numbers in different Member States. The capability for a European citizen to travel 
to other Member states and be able to access its usual directory enquiry services provider, in 
order to obtain information in his or her national language, is essential to promoting the single 
market.
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Изменение 160
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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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 all public infrastructure (e.g. electricity, gas, sewage ducts) -
enables more than one player to have access to infrastructure to provide their services. All 
ducts should be made subject to the same regulatory approach in order to create a fair 
playing field.

Изменение 161
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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. Ducts should be made subject to the same regulatory approach to create a fair 
playing field.

Изменение 162
Catherine Trautmann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 справедливо ефективен и
щадящ околната среда начин и 
независимо от задължение на оператор 
със значителна пазарна сила за 
осигуряване на достъп до неговата 
електронна съобщителна мрежа, като
Националните регулаторни органи 
следва да могат според конкретния 
случай да налагат съвместно ползване 
на мрежови елементи и свързани с 
тях съоръжения като проводи, 
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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.

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, главно разполагането на 
нови мрежи за достъп с оптични 
влакна. По-специално националните 
регулаторни органи следва да могат 
да наложат на операторите 
задължения да предоставят 
референтна оферта за осигуряване на 
достъп до техните проводи по 
справедлив и недискриминационен 
начин.

Or. en

Обосновка

Additions in accordance with amendments to Article 12. New entrants should be able to 
access the ducts of SMP operators in a fair and non-discriminatory way. This will facilitate 
infrastructure competition and the transition to a full competitive market. For the deployment 
of new networks the sharing of network elements and associated facilities can speed up and 
reduce their financial and environmental impact.

Изменение 163
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Надеждното и сигурно съобщаване 
на информация по електронни 
съобщителни мрежи играе все по-важна 
роля за цялата икономика и обществото 
като цяло. Всичко, от сложност на 
системата, техническа авария или 
човешка грешка до инциденти или 

(32) Надеждното и сигурно съобщаване 
на информация по електронни 
съобщителни мрежи играе все по-важна 
роля за цялата икономика и обществото 
като цяло. Всичко, от сложност на 
системата, техническа авария или 
човешка грешка до инциденти или 
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атаки, може да има последствия за 
функционирането и достъпността на 
физическите инфраструктури, които 
служат за предоставяне на важни за 
гражданите на ЕС услуги, включително 
услуги за електронно правителство. 
Поради това националните регулаторни 
органи следва да гарантират 
поддържането на целостта и 
сигурността на обществените 
съобщителни мрежи. Органът следва 
да допринася за повишено ниво на 
сигурност на електронните съобщения, 
като, освен всичко друго, предоставя 
експертни познания и препоръки и 
насърчава обмена на най-добри 
практики. Както Европейският орган, 
така и националните регулаторни 
органи следва да разполагат с 
необходимите средства за изпълнение 
на своите задължения, включително 
правомощия за получаване на 
достатъчно информация, за да са в 
състояние да оценят нивото на 
сигурност на мрежи или услуги, както и 
обширни и надеждни данни за 
действителни инциденти със 
сигурността, които са имали значително 
въздействие върху работата на мрежи 
или услуги. Имайки предвид, че 
успешното прилагане на адекватна 
сигурност не е еднократно действие, а 
непрекъснат процес на прилагане, 
преглед и актуализиране, от 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги следва да 
се изисква да предприемат мерки за 
предпазване на тяхната цялост и 
сигурност в съответствие с оценените 
рискове, като взимат предвид най-
модерните такива мерки.

атаки, може да има последствия за 
функционирането и достъпността на 
физическите инфраструктури, които 
служат за предоставяне на важни за 
гражданите на ЕС услуги, включително 
услуги за електронно правителство. 
Поради това националните регулаторни 
органи следва да гарантират 
поддържането на целостта и 
сигурността на обществените 
съобщителни мрежи. Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA) следва да 
допринася за повишено ниво на 
сигурност на електронните съобщения, 
като, освен всичко друго, предоставя 
експертни познания и препоръки и 
насърчава обмена на най-добри 
практики. Както Европейската агенция 
за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA), така и 
националните регулаторни органи 
следва да разполагат с необходимите 
средства за изпълнение на своите 
задължения, включително правомощия 
за получаване на достатъчно 
информация, за да са в състояние да 
оценят нивото на сигурност на мрежи 
или услуги, както и обширни и 
надеждни данни за действителни 
инциденти със сигурността, които са 
имали значително въздействие върху 
работата на мрежи или услуги. Имайки 
предвид, че успешното прилагане на 
адекватна сигурност не е еднократно 
действие, а непрекъснат процес на 
прилагане, преглед и актуализиране, от 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи и услуги следва да 
се изисква да предприемат мерки за 
предпазване на тяхната цялост и 
сигурност в съответствие с оценените 
рискове, като взимат предвид най-
модерните такива мерки.

Or. en
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Обосновка

ENISA will continue to be solely competent concerning the security of networks and services.

Изменение 164
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) При нужда от договаряне на общ 
набор от изисквания за сигурност 
Комисията следва да получи 
правомощия да приема мерки за 
техническо прилагане с цел постигане 
на достатъчно ниво на сигурност на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги на вътрешния пазар. Органът
следва да допринася за 
хармонизирането на съответните 
технически и организационни мерки за 
сигурност чрез предоставяне на 
експертни препоръки. Националните 
регулаторни органи следва да 
разполагат с правомощия да отправят 
задължителни инструкции, свързани с 
мерките за техническа реализация, 
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.

(33) При нужда от договаряне на общ 
набор от изисквания за сигурност 
Комисията следва да получи 
правомощия да приема мерки за 
техническо прилагане с цел постигане 
на достатъчно ниво на сигурност на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги на вътрешния пазар. 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA)
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

Обосновка

ENISA will continue to be solely competent concerning the security of networks and services.
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Изменение 165
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) При нужда от договаряне на общ 
набор от изисквания за сигурност 
Комисията следва да получи 
правомощия да приема мерки за 
техническо прилагане с цел постигане 
на достатъчно ниво на сигурност на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги на вътрешния пазар. Органът 
следва да допринася за 
хармонизирането на съответните 
технически и организационни мерки за 
сигурност чрез предоставяне на 
експертни препоръки. Националните 
регулаторни органи следва да 
разполагат с правомощия да отправят 
задължителни инструкции, свързани с 
мерките за техническа реализация,
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.

(33) При нужда от договаряне на общ 
набор от изисквания за сигурност, 
Комисията следва да получи 
правомощия да приема мерки за 
техническо прилагане с цел постигане 
на достатъчно ниво на сигурност на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги на вътрешния пазар, там 
където водените от индустрията 
инициативи за саморегулиране не са 
постигнали подходящо равнище на 
сигурност на вътрешния пазар в една 
или няколко държави-членки. В 
случаите, когато са необходими 
технически мерки за изпълнение, се 
изисква схема за възстановяване 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

Обосновка

Giving NRAs and the proposed EU communications authority proposed implementation 
powers to ensure security will not provide timely and effective solutions. A cost 
reimbursement model should be introduced where the Commission deems it necessary to 
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introduce technical implementing measures. It will also create appropriate incentives for industry, 
regulators and the Commission to develop and implement security standards through industry led self-
regulatory mechanisms.

Изменение 166
Angelika Niebler

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 
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 

заличава се
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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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от 
Комисията.

Or. de

Обосновка

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed if regulation of the access 
markets hitherto had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has been 
able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee sufficient 
access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant market 
power.
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Изменение 167
Erika Mann

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 
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 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 

(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 
производствената верига, включително 
собствените отдели на вертикално 
интегрирания оператор надолу по 
производствената верига. 
Функционалното разделяне може да 
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. За да се избегнат 
нарушения на конкуренцията във 
вътрешния пазар, предложенията за 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.



PE407.629v01-00 84/119 AM\725135BG.doc

BG

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 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Обосновка

Functional separation is already an accepted reality for some Member States; to impose 
remedies in "exceptional cases" is an interesting idea, but should be revaluated in 2014 once 
the review will take place. By then, it will be better understood how functional separation will 
lead to more competition and at the same time allow investment into new infrastructures.

Изменение 168
Ivo Belet

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 

(43) Целта на функционалното 
разделяне, при което вертикално 
интегрираният оператор трябва да 
установи отделни оперативни стопански 
единици, е да гарантира в 
изключителни случаи, при които 
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достъп на всички оператори надолу по 
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 
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 

съществуващите мерки не са 
постигнали целите, заложени в член 
8 от Рамковата директива,
предоставянето на напълно 
еквивалентни продукти за достъп на 
всички оператори надолу по 
производствената верига, включително 
собствените отдели на вертикално 
интегрирания оператор надолу по 
производствената верига. Това може да 
бъде оправдано като корективна мярка, 
когато е доказан 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 прилагането на една или повече 
корективни мерки, които преди са били 
считани за подходящи в съответствие 
с най-добрите практики на 
европейските национални 
регулаторни органи за прилагането и 
изпълнението на 
недискриминационни задължения.
При оценяването на бъдещето на 
инфраструктурната конкуренция 
следва да се вземе изцяло предвид 
съществуващата инфраструктурна 
конкуренция в някои географски части 
от район, за който функционалното 
разделяне би било приложимо и 
технологичното развитие, което е 
дало възможност за 
инфраструктурна конкуренция при 
сравними обстоятелства на друго 
място. Освен 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 
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вътрешния пазар, предложенията за 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

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 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Изменение 169
Paul Rübig

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 
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 

(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 
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. То
може да бъде оправдано като 
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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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

корективна мярка, когато би 
подпомогнало постигането на 
ефективна недискриминация в няколко 
пазара и когато има малко или никакъв 
изглед за ефективна конкуренция в 
рамките на разумен срок. 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 
анализ на съответен пазар, свързан 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 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Обосновка

Since functional separation can provide means to simplify enforcement for NRA's, it should be 
possible for Regulators to make use of this measure on a forward-looking basis (for serious 
enduring bottlenecks) 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 
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failed to develop). It is important to refer to ‘effective’ competition as some infrastructure 
competition could exist without being sufficient to provide and effective constraint (as in the 
UK).

Изменение 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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 
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 

(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 
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 би подпомогнало постигането на 
ефективна недискриминация в няколко 
пазара и когато има малко или никакъв 
изглед за ефективна конкуренция в 
рамките на разумен срок. 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 
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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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

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 
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 (for serious enduring bottlenecks) 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 (as in the UK).

Изменение 171
Mary Honeyball

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Целта на функционалното 
разделяне, при което вертикално 

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

интегрираният оператор трябва да 
установи отделни оперативни стопански 
единици, е да гарантира предоставянето 
на напълно еквивалентни продукти за 
достъп на всички оператори надолу по 
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 би подпомогнало постигането на 
ефективна недискриминация в няколко 
от съответните пазари и когато има 
малко или никакъв изглед за ефективна
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 
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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 
одобряват предварително от Комисията.

фиксирани и безжични услуги. За да се 
избегнат нарушения на конкуренцията 
във вътрешния пазар, предложенията за 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Изменение 172
Patrizia Toia

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 
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 

(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 
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 би подпомогнало постигането на 
ефективна недискриминация в няколко 
пазара и когато има малко или никакъв 
изглед за ефективна конкуренция в 
рамките на разумен срок. Въпреки това, 
много е важно да се гарантира, че 
налагането му запазва стимулите на 
въпросното предприятие за инвестиране 
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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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en

Обосновка

The harmonisation measures provided for in this article, even though of implementing nature, 
aim at regulating fundamental aspects of the spectrum management. It is therefore of the 
utmost importance to support the Commission harmonization action with a detailed 
assessment of the technical and operational feasibility and impacts of the said measures, 
which is to be carried out by the competent international technical bodies like CEPT(ECC 
and ETSI. Furthermore, the principles of the “better regulation” require the Commission to 
act in a transparent manner and to extensively consult interested market players.
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Изменение 173
Rebecca Harms

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 
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 

(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 
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 би подпомогнало постигането на 
ефективна недискриминация в няколко 
пазара и когато има малко или никакъв 
изглед за ефективна конкуренция в 
рамките на разумен срок. 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 
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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 
одобряват предварително от Комисията.

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 
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 (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement.

Изменение 174
Gunnar Hökmark

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 
производствената верига, включително 
собствените отдели на вертикално 
интегрирания оператор надолу по 
производствената верига. 

(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 
производствената верига, включително 
собствените отдели на вертикално 
интегрирания оператор надолу по 
производствената верига. 
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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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

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 пречки пред постигането на 
ефективна недискриминация в няколко 
от съответните пазари и когато има 
малко или никакъв изглед за ефективна
конкуренция чрез нова инфраструктура 
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 
функционално разделяне следва да се 
одобряват предварително от Комисията.

Or. en
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Обосновка

Since functional separation can provide a mean to simplify enforcement for authorities and 
regulators, it should be possible for regulators to make use of this measure on a forward-
looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is longstanding 
failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an extended 
period (and this 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 175
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Прилагането на функционално 
разделяне не следва да пречи на 
подходящи координационни 
механизми между различните 
отделни стопански единици, за да се 
гарантира, че правата за 
икономически и управленски надзор на 
дружеството-майка се съблюдават.

заличава се

Or. de

Обосновка

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed if regulation of the access 
markets hitherto had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has been 
able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee sufficient 
access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant market 
power.
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Изменение 176
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Ако вертикално интегрирано 
предприятие избере да прехвърли 
значителна част или всички свои 
активи на локалната мрежа за 
достъп към отделно юридическо лице 
с друг собственик, или да установи 
отделна стопанска единица за работа 
с продукти за достъп, националният 
регулаторен орган следва да оцени 
ефекта на планираната транзакция 
върху всички съществуващи 
регулаторни задължения, наложени
на вертикално интегрирания 
оператор, с цел гарантиране на 
съвместимостта на всички нови 
режими с Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга). Въпросният 
национален регулаторен орган следва 
да предприеме нов анализ на пазарите, 
на които отделената единица 
функционира, и съответно да налага, 
поддържа, изменя или оттегля 
задължения. В тази връзка, 
националният регулаторен орган 
следва да може да изисква 
информация от предприятието.

заличава се

Or. de

Обосновка

The voluntary sale of networks should not be the subject of legal regulation. Any potential 
impact on competition should be reviewed in the light of existing national and European 
competition rules. The Commission’s proposal at this point should be rejected.
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Изменение 177
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45a) Изборът на оператор и 
предварителният избор на оператор 
са основни стълбове на досега 
постигнатата конкуренция и поради 
това трябва да са на разположение на 
крайните потребители и в бъдеще, 
независимо от технологиите. 
Правомощията за налагането на 
съответното задължение бяха 
заличени поради систематични 
причини в директива 2002/22/ЕС и 
бяха добавени в директива 2002/19/ЕС.

Or. de

Обосновка

In practice, if selection and pre-selection of operators ceased, even temporarily, to be 
mandatory for legal reasons, this would constitute an irreparable competitive disadvantage 
which would be accompanied by a major reduction of infrastructure investments by 
competitors, and dismantling of infrastructure already invested in.

Изменение 178
Patrizia Toia

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Въпреки, че при някои 
обстоятелства е уместно национален 
регулаторен орган да наложи 
задължения на оператори, които нямат 
значителна пазарна сила, за постигане 
на цели като връзка от край до край или 
оперативна съвместимост на услуги, все 
пак е необходимо да се гарантира, че 

(46) Въпреки че при някои 
обстоятелства е уместно национален 
регулаторен орган да наложи 
задължения на оператори, които нямат 
значителна пазарна сила, за постигане 
на цели като връзка от край до край или 
оперативна съвместимост на услуги, 
или за да насърчава ефективността, 
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такива задължения се налагат в 
съответствие с регулаторната рамка и 
по-специално нейните процедури за 
нотифициране.

устойчивата конкуренция и 
максимална полза за крайните 
потребители, все пак е необходимо да 
се гарантира, че такива задължения се 
налагат в съответствие с регулаторната 
рамка и по-специално нейните 
процедури за нотифициране.

Or. en

Обосновка

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices. There is no justification for access operators to charge any differently to other 
similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Изменение 179
Gabriele Albertini

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Комисията има правомощия да 
приема мерки за изпълнение с оглед на 
приспособяването на условията за 
достъп до цифрова телевизия и 
радиоуслуги, установени в приложение 
I, към пазарните и технологичните 
промени. Такъв е и случаят с 
минималния списък с елементи в 
приложение II, които трябва да се 
обнародват с цел изпълнение на 
задължението за прозрачност. 

(47) Комисията има правомощия да 
приема мерки за изпълнение с оглед на 
приспособяването на условията за 
достъп до цифрова телевизия и 
радиоуслуги, установени в приложение 
I, към пазарните и технологичните 
промени. Такъв е и случаят с 
минималния списък с елементи в 
приложение II, които трябва да се 
обнародват с цел изпълнение на 
задължението за прозрачност. В 
допълнение, Комисията следва да има 
правомощието да налага задължения 
за взаимосвързаност за услуги на едро 
на оператори, които контролират 
достъпа до крайните потребители, за 
да могат крайните потребители 



PE407.629v01-00 100/119 AM\725135BG.doc

BG

изцяло да се възползват от 
конкуренцията на справочните 
услуги. Тези услуги са важен 
инструмент при използването на 
електронните съобщителни услуги и 
от особено значение за по-
възрастните потребители и 
потребителите с увреждания. 
Мерките за услугите на едро са 
особено препоръчителни, ако ще 
спомогнат за премахването на 
регулирането на универсалната услуга 
на етап продажба на дребно и ако 
доведат до преминаване към напълно 
конкурентна среда.

Or. en

Обосновка

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Изменение 180
Stefano Zappalà

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Комисията има правомощия да 
приема мерки за изпълнение с оглед на 
приспособяването на условията за 
достъп до цифрова телевизия и 
радиоуслуги, установени в приложение 
I, към пазарните и технологичните 
промени. Такъв е и случаят с 
минималния списък с елементи в 

(47) Комисията има правомощия да 
приема мерки за изпълнение с оглед на 
приспособяването на условията за 
достъп до цифрова телевизия и 
радиоуслуги, установени в приложение 
I, към пазарните и технологичните 
промени. Такъв е и случаят с 
минималния списък с елементи в 
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приложение II, които трябва да се 
обнародват с цел изпълнение на 
задължението за прозрачност. 

приложение II, които трябва да се 
обнародват с цел изпълнение на 
задължението за прозрачност. В 
допълнение, Комисията следва да има 
правомощието да налага задължения 
за взаимосвързаност за услуги на едро 
на оператори, които контролират 
достъпа до крайните потребители, за 
да могат крайните потребители 
изцяло да се възползват от 
конкуренцията на справочните 
услуги. Тези услуги са важен 
инструмент при използването на 
електронните съобщителни услуги и 
от особено значение за по-
възрастните потребители и 
потребителите с увреждания. 
Мерките за услугите на едро са 
особено препоръчителни, ако ще 
спомогнат за премахването на 
регулирането на универсалната услуга 
на етап продажба на дребно и ако 
доведат до преминаване към напълно 
конкурентна среда.

Or. en

Обосновка

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Изменение 181
Patrizia Toia

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Комисията има правомощия да 
приема мерки за изпълнение с оглед на 
приспособяването на условията за 
достъп до цифрова телевизия и 
радиоуслуги, установени в приложение 
I, към пазарните и технологичните 
промени. Такъв е и случаят с 
минималния списък с елементи в 
приложение II, които трябва да се 
обнародват с цел изпълнение на 
задължението за прозрачност.

(47) Комисията има правомощия да 
приема мерки за изпълнение с оглед на 
приспособяването на условията за 
достъп до цифрова телевизия и 
радиоуслуги, установени в приложение 
I, към пазарните и технологичните 
промени. Такъв е и случаят с 
минималния списък с елементи в 
приложение II, които трябва да се 
обнародват с цел изпълнение на 
задължението за прозрачност. В 
допълнение, Комисията може да има 
правомощието да налага задължения 
за взаимосвързаност за услуги на едро 
на оператори, които контролират 
достъпа до крайните потребители, за 
да могат крайните потребители 
изцяло да се възползват от 
конкуренцията на справочните 
услуги. Тези услуги са важен 
инструмент при използването на 
електронните съобщителни услуги и 
от особено значение за по-
възрастните потребители и 
потребителите с увреждания. 

Or. en

Обосновка

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Изменение 182
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Когато е необходимо 
приемането на мерки за 
хармонизиране за прилагането на 
политиката на Общността в 
областта на електронните 
комуникации и радиочестотния 
спектър, отиващи отвъд технически 
изпълнителни мерки, Комисията 
следва да представи законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Measures which add new essential propositions to the Regulatory Framework must be dealt 
with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to the 
Comitology Procedure.

Изменение 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Когато е необходимо 
приемането на мерки за 
хармонизиране за прилагането на 
политиката на Общността в 
областта на електронните 
комуникации и радиочестотния 
спектър, отиващи отвъд технически 
изпълнителни мерки, Комисията 
следва да представи законодателно 
предложение на Европейския 
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парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 184
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47а) Когато е необходимо 
приемането на мерки за 
хармонизиране за прилагането на 
политиката на Общността в 
областта на електронните 
комуникации и радиочестотния 
спектър, отиващи отвъд технически 
изпълнителни мерки, Комисията 
следва да представи законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Amendment to ensure legal consistency with Decision 1999/468/EC, Recital 7a and Article 1 
para.2:  Measures which add new essential propositions to the Regulatory Framework must be 
dealt with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to the 
Comitology Procedure.
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Изменение 185
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Въвеждането на изисквания за 
неутралност на услугите и 
технологиите при решения за 
предоставяне и разпределение, заедно 
с подобрената възможност за 
прехвърляне на права между 
предприятия, следва да увеличат 
свободата и средствата за 
предоставяне на електронни 
съобщения и аудиовизуални медийни 
услуги на обществеността, като по 
този начин също така се улеснява 
постигането на целите от общ 
интерес. Поради това, някои 
задължения от общ интерес, 
налагани на разпространители, за 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги, могат все повече да се 
изпълняват без нуждата от 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване на спектър. Използването 
на специфични критерии за 
предоставяне на спектър на 
разпространители би било оправдано 
само ако е необходимо за изпълняване 
на определена цел от общ интерес, 
установена в националното 
законодателство. Процедурите, 
свързани с преследването на цели от 
общ интерес, следва при всички 
обстоятелства да са прозрачни, 
обективни, пропорционални и 
недискриминационни.

заличава се

Or. en

Обосновка

See the justification for the amendments to Recital (21) and Recital (22)
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Изменение 186
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Въвеждането на изисквания за 
неутралност на услугите и 
технологиите при решения за 
предоставяне и разпределение, заедно 
с подобрената възможност за 
прехвърляне на права между 
предприятия, следва да увеличат 
свободата и средствата за 
предоставяне на електронни 
съобщения и аудиовизуални медийни 
услуги на обществеността, като по 
този начин също така се улеснява 
постигането на целите от общ 
интерес. Поради това, някои 
задължения от общ интерес, 
налагани на разпространители, за 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги, могат все повече да се 
изпълняват без нуждата от 
предоставяне на индивидуални права 
на ползване на спектър. Използването 
на специфични критерии за 
предоставяне на спектър на 
разпространители би било оправдано 
само ако е необходимо за изпълняване 
на определена цел от общ интерес, 
установена в националното 
законодателство. Процедурите, 
свързани с преследването на цели от 
общ интерес, следва при всички 
обстоятелства да са прозрачни, 
обективни, пропорционални и 
недискриминационни.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Member States should decide without restrictions about essential cultural exceptions.

Изменение 187
Dominique Vlasto

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

Обосновка

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve media pluralism objectives.

Изменение 188
Anne Laperrouze

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
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Or. fr

Обосновка

Member States must continue to have the option of keeping to or introducing arrangements 
whereby the obligation of paying to use the spectrum may be replaced by the obligation of 
meeting general interest objectives. Arrangements of this type, which help to achieve the aims 
of media pluralism, are standard practice where terrestrial broadcasting frequencies are 
concerned.

Изменение 189
Rebecca Harms

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

Обосновка

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve media pluralism objectives.
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Изменение 190
Robert Goebbels

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

Обосновка

This concept will be difficult to implement e.g. it would force holders of satellite dishes to 
register them, leading to the burdensome administration of millions of registry entries. This 
would ultimately be to the detriment of consumers (end-users) in the EU.

Изменение 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Обосновка

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
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and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, as 
is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Изменение 192
Mary Honeyball

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 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Всяко освобождаване, пълно или 
частично, от задължението за 
плащане на таксите или цените, 
установени за ползване на спектъра, 
следва да бъде обективно и прозрачно 
и основано на съществуването на 
други задължения от общ интерес, 
предвидени в националното 
законодателство.
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Or. en

Обосновка

Inclusion of Guardans amendment 8. It must remain possible for Member States to maintain 
or introduce systems where the obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to 
fulfil general interest objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial 
frequencies where they serve media pluralism objectives.

Изменение 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Всяко освобождаване, пълно или 
частично, от задължението за 
плащане на такси или цени, 
установени за ползване на спектъра, 
следва да бъде обективно и прозрачно 
и основано на съществуването на 
други задължения от общ интерес, 
заложени в националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

It must remain possible for Member States to maintain or introduce systems where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to fulfil specific general interest 
objectives. Such systems are commonplace with regard to terrestrial broadcasting frequencies 
where they serve of media pluralism objectives.
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Изменение 195
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Предвид неговото ограничаващо 
влияние върху свободния достъп до 
радиочестоти, валидността на 
индивидуално право на ползване, което 
не може да се търгува, следва да бъде 
ограничена във времето. Ако правата на 
ползване съдържат разпоредба за 
подновяване на тяхната валидност, 
държавите-членки най-напред следва да 
извършат преглед, включително 
обществена консултация, вземайки 
предвид пазара, покритието и 
технологичните промени. С оглед на 
ограничеността на спектъра, 
индивидуалните права, предоставяни 
на предприятия, следва редовно да се 
преразглеждат. При извършване на 
това преразглеждане, държавите-членки 
следва да балансират интересите на 
притежателите на права с нуждата от 
ускоряване на въвеждането на търговия 
със спектъра, както и по-гъвкавата 
употреба на спектър чрез общи 
разрешения, където е възможно.

(51) Предвид неговото ограничаващо 
влияние върху свободния достъп до 
радиочестоти, валидността на 
индивидуално право на ползване, което 
не може да се търгува, следва да бъде 
ограничена във времето. Ако правата на 
ползване съдържат разпоредба за 
подновяване на тяхната валидност, 
държавите-членки най-напред следва да 
извършат преглед, включително 
обществена консултация, вземайки 
предвид пазара, покритието и 
технологичните промени. При 
извършване на това преразглеждане 
държавите-членки следва да балансират
интересите на притежателите на права и 
потребителите (като вземат предвид 
вложените инвестиции, 
инвестиционния и иновативния 
потенциал и нуждата от 
гарантиране на сигурност за бизнеса)
с нуждата от ускоряване на въвеждането 
на търговия със спектъра, както и по-
гъвкавата употреба на спектър чрез 
общи разрешения, където е възможно.

Or. en

Обосновка

The review of existing rights for the use of radio spectrum must:

- take account of the business models of certain sectors of the communications industry, 
for example satellite operators; and

- encourage investment and innovation in such sectors for the benefit of European 
industry.
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For example, several years of design and construction time are invested in a satellite system.
After launch, a satellite has an expected lifetime of 15-20 years. To ensure business certainty, 
investment and innovation it is vital that there is a legitimate expectation of renewal of 
authorisation for that period.

Изменение 196
Robert Goebbels

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 57 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a) Дейности, извършвани в 
рамките на настоящата директива, 
следва да признават работата на 
международните и регионални 
организации, свързани с управлението 
на радио спектъра, напр. 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) и 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), за да се 
гарантира ефективно управление и 
хармонизиране на ползването на 
спектъра в цялата Общност. При 
прилагането на настоящата 
директива държавите-членки и 
Комисията следва да признават 
международните споразумения, 
сключени между държавите-членки 
съгласно радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения.

Or. en

Обосновка

The importance of the ITU in establishing internationally binding regulations for the efficient 
use of spectrum and orbit usage based on efficient, rational and cost-effective utilisation 
cannot be ignored. To ensure the efficient use of spectrum it is essential that operators comply 
with and rely on the filing and coordination procedures under the ITU to ensure that a 
network or system can be successfully coordinated and brought into use.
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Изменение 197
Erika Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Комисията трябва да извършва 
мониторинг на развитието на 
инфраструктурната конкуренция в 
сектора на електронните съобщения 
в сътрудничество с ОЕРД. През 
януари 2014 г. Комисията трябва да 
започне преразглеждане на 
специфичното за сектора 
предварително регулиране, за да оцени 
постепенното отпадане на това 
регулиране, заедно с концепцията с 
продължаване на това регулиране в 
държавите-членки и 
поднационалните пазари, на които 
инфраструктурната конкуренция все 
още няма да бъде осезаема.

Or. en

Изменение 198
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Мерките, необходими за 
прилагането на Рамковата директива, 
Директивата за достъпа и Директивата 
за разрешение, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

(59) Мерките, необходими за 
прилагането на Рамковата директива, 
Директивата за достъпа и Директивата 
за разрешение, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията. Европейската комисия не 
трябва да предприема мерки за 
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прилагане, които може да окажат 
отрицателно въздействие върху 
целите на културната и медийната 
политика, определени от държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

The proposed safeguard is essential with regard to extended implementing powers conferred 
upon the European Commission.

Изменение 199
Mary Honeyball

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Мерките, необходими за 
прилагането на Рамковата директива, 
Директивата за достъпа и Директивата 
за разрешение, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

(59) Мерките, необходими за 
прилагането на Рамковата директива, 
Директивата за достъпа и Директивата 
за разрешение, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията. Европейската комисия не 
трябва да предприема мерки за 
прилагане, които може да окажат 
отрицателно въздействие върху 
целите културната и медийната 
политика, определени от държавите-
членки.

Or. en

Обосновка
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Изменение 200
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. de

Обосновка

The power to issue guidelines by means of the regulatory procedure with scrutiny, proposed 
here by the Commission, significantly restricts the European Parliament’s rights and should 
be rejected.

Изменение 201
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(60) В частност, на Комисията следва да 
се предоставят правомощия за приемане 
на мерки за изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива; 
хармонизирането в областта на 
номерирането, както и в области, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Тъй като тези 
мерки са с общ характер и са 
разработени за допълване на посочените 
директиви чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5a от Решение 
1999/468/EО. Като се има предвид, че 
провеждането на процедурата по 
регулиране с контрол в нормалните 
срокове би могло, в някои извънредни 
случаи, да възпрепятства 
навременното приемане на мерки за 
изпълнение, Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
следва да действат бързо, за да 
гарантират навременното приемане 
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1999/468/EО. Когато, при належаща 
нужда от спешни действия, 
нормалните срокове за тази 
процедура не могат да се спазят, 
Комисията трябва да може да 
използва извънредната процедура, 
предвидена в член 5а, параграф 6 на 
гореупоменатото решение. 

на тези мерки.

Or. en

Обосновка

Harmonisation measures which add new essential proposals to the regulatory framework 
must be dealt with under a legislative proposal. Only non-essential elements may be subject to 
the Comitology Procedure.

Изменение 202
Patrizia Toia

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) В частност, на Комисията следва да 
се предоставят правомощия за приемане 
на мерки за изпълнение във връзка с 
нотификациите съгласно член 7 от 
Рамковата директива; хармонизирането 
в областите на спектъра и 
номерирането, както и в области, 
свързани със сигурността на мрежи и 
услуги; идентифицирането на 
транснационални пазари; прилагането 
на стандартите; хармонизираното 
прилагане на разпоредбите на 
регулаторната рамка. Следва също така 
да се предоставят правомощия за 
приемане на мерки за изпълнение, 
които да осъвременят приложения I 
и II на Директивата за достъпа с 
оглед на пазарните и технологичните 
промени и за приемане на мерки за 
изпълнение за хармонизиране на 

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

услуги.

Or. en

Обосновка

Recital 60 lists the powers to be conferred on the Commission.  Among those is the power to 
harmonise the enforcement of the provisions of the regulatory framework.  Pan-European 
services should be a first candidate for harmonised application of such provisions.  Global 
telecommunications services (GTS) linking the offices of multinational companies in different 
European countries, and often different continents, are a prime example for pan-European 
services for which national regulatory provisions should be harmonised by the Commission.
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