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Изменение 203
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящата директива установява 
хармонизирана рамка за регулирането 
на електронните съобщителни услуги, 
електронните съобщителни мрежи, 
свързаните с тях съоръжения и услуги и 
някои аспекти на крайното оборудване 
с цел да улесни достъпа за 
ползватели, страдащи от 
увреждания, както и да насърчи 
използването на електронните 
телекомуникации от ползватели в по-
неблагоприятно положение. Тя 
установява задачите на националните 
регулаторни органи и установява 
съвкупност от процедури за осигуряване 
на хармонизирано прилагане на 
регулаторната рамка в цялата Общност.

Or. it

Justification

Si intendono chiarire i vari aspetti delle apparecchiature terminali che possano rendere 
acccessibili tutti i servizi di telecomunicazione.

Изменение 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Justification

Accesibilitatea echipamentelor terminale este esenţială pentru accesul persoanelor cu 
dizabilităţi la serviciile Societăţii Informaţionale.

Изменение 205
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 206
Patrizia Toia

Proposal for a directive – amending act
Член 1 – точка 1 a (нов)
Директива 2002/21/ЕО
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В параграф 1 се добавя следния 
текст:
(1a) Хармонизираната регулаторна 
рамка трябва да насърчава защитата 
на потребителите в сектора на 
електронните съобщения, 
гарантирайки точна и изчерпателна 
информация под всякаква форма и с 
всички средства, както и прозрачност 
на тарифите и качество на услугите.
Тя трябва също така да отчита 
ролята на асоциациите на 
потребителите в общественото 
обсъждане и да гарантира, че 
отговорните органи или лица 
разполагат с необходимите ресурси да 
предотвратяват евентуални 
манипулации и да действат с 
необходимата ефективност срещу 
всякакви измами в сферата на 
електронните съобщителни услуги.

Or. it

Justification

Si intende sottolineare la necessità di tutelare il consumatore.
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Изменение 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -2 (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

-2. В член 2, буква а) се заменя със 
следното:
„а) „електронна съобщителна мрежа“ 
означава предавателни системи и, 
когато е приложимо, комутационно 
или маршрутизиращо оборудване и 
други ресурси, или неактивни 
елементи на мрежите, които 
позволяват предаването на сигнали 
по проводници, радио, оптичен или 
друг електромагнитен начин, 
включително спътникови мрежи, 
фиксирани (мрежово и пакетно-
комутирани, включително Интернет) 
и мобилни наземни мрежи, 
електропроводни системи, доколкото 
са използвани за предаване на 
сигнали, мрежи, използвани за радио 
и телевизионно разпръскване, 
кабелни телевизионни мрежи, 
независимо от типа на пренасяната 
информация;“

Or. xm

Обосновка

Clarificación de la definición ya que afecta a las redes de comunicaciones electrónicas más 
que a las redes de comunicaciones públicas.
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Изменение 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „транснационални пазари“ означава 
пазари, обхващащи Общността или 
съществена част от нея, разположени в 
повече от една държава-членка;

б) „транснационални пазари“ означава 
пазари, определени в съответствие с 
член 15, параграф 4, обхващащи 
Общността или съществена част от нея;

Or. es

Обосновка

The reference to Article 15(4) should be maintained, as it establishes how transnational 
markets are identified.

Изменение 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „обществена съобщителна мрежа“ 
означава електронна съобщителна 
мрежа, използвана изцяло или главно за 
осигуряване на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, които 
поддържат пренос на информация 
между мрежови крайни точки, 
включително мрежови елементи, 
които не са активни;

г) „обществена съобщителна мрежа“ 
означава електронна съобщителна 
мрежа, използвана изцяло или главно за 
осигуряване на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, които 
поддържат пренос на информация 
между мрежови крайни точки;

Or. es
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Обосновка

Consistency, as they have been included in the definition of electronic communications 
network (Article 2 (a)).

Изменение 210
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

In order to foster infrastructure, roll-out access to ducts should not be artificially confined to 
ducts of telecommunications operators but should encompass all ducts available. The more 
ducts are available the better the chances for sustainable competition due to third party 
network roll-out. 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.
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Изменение 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

The aim is to widen the scope of the definition to include further examples of associated 
facilities. 

The wording should also be in line with point (i) of Article 12 of the 2007 draft directive on 
access to electronic communications networks and associated facilities.

Изменение 212
Stefano Zappalà

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



PE407.630v01-00 10/112 AM\725136BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Billing and collection services and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Изменение 213
Gabriele Albertini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „свързани съоръжения“ означава 
онези съоръжения, свързани с 
електронна съобщителна мрежа и/или 
електронна съобщителна услуга, които 

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

правят възможно и/или поддържат 
предоставянето на услуги посредством 
тази мрежа и/или услуга или имат 
потенциал да направят това, и включват 
системи за превод на номера или 
адреси, услуги за фактуриране и 
плащане и бази данни с абонати за 
целите на предоставянето на 
справочни услуги, системи за условен 
достъп и електронни програмни 
наръчници, както и физическа 
инфраструктура като проводи, стълбове, 
улични кутии и сгради;

Or. en

Обосновка

Billing and collection services and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Изменение 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) „свързани съоръжения“ означава 
онези съоръжения, свързани с 
електронна съобщителна мрежа и/или 
електронна съобщителна услуга, които 
правят възможно и/или поддържат 
предоставянето на услуги посредством 
тази мрежа и/или услуга или имат 
потенциал да направят това, и включват 
системи за превод на номера или 
адреси, услуги за фактуриране и 
плащане и бази данни с абонати за 
целите на предоставянето на 
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проводи, стълбове, улични кутии и 
сгради;

справочни услуги, системи за условен 
достъп и електронни програмни 
наръчници, както и физическа
инфраструктура като проводи, стълбове, 
улични кутии и сгради;

Or. en

Обосновка

Billing and collection services and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Изменение 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност, които 
затрудняват технически 
съвместното ползване на честоти
или по друг начин могат сериозно да
увредят, затруднят или многократно 
прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
международни разпоредби, тези на 
Общността или на националното 
законодателство.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 216
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

„вредни смущения“ означава смущения, 
които застрашават функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
могат сериозно да увредят, 
затруднят или многократно прекъсват 
дейността на радионавигационна 
служба, която работи в съответствие с 
приложимите разпоредби на Общността 
или на националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Member States should be able to provide restrictions not only where such interference has 
been observed but also where it is likely that harmful interference occurs. The definition 
should be amended accordingly.
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Изменение 217
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на електронни 
съобщителни услуги, като например 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
служба за електронни съобщителни 
услуги, която работи в съответствие с 
приложимите разпоредби на Общността 
или на националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Mobile network operators are required to provide a high quality of services under the 
universal service directive. Harmful interferences threaten mobile network operator services 
just like any other electronic communications service. Hence, a correct definition of harmful 
interference needs to cover all services, not just individual services which are deemed 
particularly important.

Изменение 218
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 

 т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
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функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на
националното законодателство.“

функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността, с 
международните планове за 
използване на честотите или с
разпоредбите на националното 
законодателство.“ 

Or. de

Обосновка

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung, dass auch internationale 
Frequenznutzungspläne entsprechend berücksichtigt werden sollten.

Изменение 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
международни и общностни 
разпоредби или разпоредбите на 
националното законодателство.

Or. es
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Обосновка

This definition should take account of international as well as national and Community 
regulations.

Изменение 220
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

„вредни смущения“ означава смущения, 
които застрашават функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
международни разпоредби, тези на 
Общността или на националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 

1. т) „вредни смущения“ означава 
смущения, които застрашават 
функционирането на 
радионавигационна служба или друга 
служба за сигурност или по друг начин 
сериозно увреждат, затрудняват или 
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многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
разпоредби на Общността или на 
националното законодателство.

многократно прекъсват дейността на 
радионавигационна служба, която 
работи в съответствие с приложимите 
международни разпоредби, тези на 
Общността или на националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Member States should be able to provide for restrictions where necessary to avoid 
interference which has been observed and in relation to circumstances where harmful 
interference is likely to occur.

It is essential that the ITU rules and regulations are taken into account. Some services, such 
as satellite services, may be licensed by non-EU ITU national administrations, even though 
the services they provide are used within the EU.

Изменение 222
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 2 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) В член 2 се добавя следната буква:
„та) „обществено достъпни” 
означава достъпни за широката 
общественост, с изискване за 
приемане на търговските условия.”

Or. en

Обосновка

The amendment seeks to clarify a term that is used widely throughout the Directives, but is 
inconsistently interpreted in national law leading to considerable variations in rights, 
obligations and administrative burdens applicable to telecoms providers in different 
countries.
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Изменение 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 2 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) В член 2 се добавя следната буква:
„та) „обществено достъпни” 
означава достъпни за широката 
общественост, с изискване за 
приемане на търговските условия.”

Or. en

Обосновка

The amendment seeks to clarify a term that is used widely throughout the Directives, but is 
inconsistently interpreted in national law leading to considerable variations in rights, 
obligations and administrative burdens applicable to telecoms providers in different 
countries.

Изменение 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно и при пълна 
прозрачност. Националните 
регулаторни органи не търсят или 
приемат никакви указания от други 
органи във връзка с ежедневното 

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно и при пълна 
прозрачност. Националните 
регулаторни органи, които отговарят 
за предварителното пазарно 
регулиране, не търсят или приемат 
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изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. Само 
апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4 или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи.

никакви указания от други органи във 
връзка с ежедневното изпълнение на 
задачите, възлагани им от националното 
законодателство, прилагащо правото на 
Общността. Само апелативни органи, 
установени в съответствие с член 4, или 
национални съдилища имат 
правомощия да прекратяват или 
анулират решения на националните 
регулаторни органи.

Or. es

Обосновка

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Изменение 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно и при 
пълна прозрачност. Националните 
регулаторни органи не търсят или 
приемат никакви указания от други 
органи във връзка с ежедневното 
изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. 

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
упражняват правомощията си 
независимо, безпристрастно, при пълна 
прозрачност и своевременно. 
Националните регулаторни органи не 
търсят или приемат никакви указания от 
други органи във връзка с ежедневното 
изпълнение на задачите, възлагани им 
от националното законодателство, 
прилагащо правото на Общността. Само 
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Само апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4, или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи.

апелативни органи, установени в 
съответствие с член 4, или национални 
съдилища имат правомощия да 
прекратяват или анулират решения на 
националните регулаторни органи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 226
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/21/ЕО
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
началникът на национален регулаторен 
орган или неговият/неин заместник
може да бъде освободен от длъжност 
само, ако той вече не отговаря на 
условията, необходими за изпълнение 
на служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство, или ако е извършил
сериозно нарушение. Решението за 
освобождаване от длъжност на 
началника на национален регулаторен 
орган съдържа изложение на мотивите и 
се публикува в момента на 
освобождаването от длъжност.

Членовете на управителните съвети 
на националните регулаторни органи 
заемат поста си за срок от пет 
години, който може да бъде подновен. 
Държавите-членки гарантират, че 
членовете на управителния съвет на 
националния регулаторен орган може 
да бъдат освободени от длъжност само, 
ако те вече не отговарят на условията, 
необходими за изпълнение на 
служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство, или ако са извършили
сериозно нарушение. Решението за 
освобождаване от длъжност на член на 
управителния съвет на национален 
регулаторен орган съдържа изложение 
на мотивите и се публикува в момента 
на освобождаването от длъжност.
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Or. ro

Justification

Aceste prevederi sunt necesare pentru a asigura  stabilitatea şi independenţa  autorităţii de 
reglementare.

Изменение 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2002/21/ЕО
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
началникът на национален регулаторен 
орган или неговият/неин заместник 
може да бъде освободен от длъжност 
само, ако той вече не отговаря на 
условията, необходими за изпълнение 
на служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство, или ако е извършил 
сериозно нарушение. Решението за 
освобождаване от длъжност на 
началника на национален регулаторен 
орган съдържа изложение на мотивите и 
се публикува в момента на 
освобождаването от длъжност.

Държавите-членки гарантират, че 
началникът на национален регулаторен 
орган, както е посочено по-горе, или 
неговият заместник може да бъде 
освободен от длъжност само ако той 
вече не отговаря на условията, 
необходими за изпълнение на 
служебните задължения, установени 
предварително в националното 
законодателство, или ако е извършил 
сериозно нарушение. Решението за 
освобождаване от длъжност на 
началника на национален регулаторен 
орган съдържа изложение на мотивите и 
се публикува в момента на 
освобождаването от длъжност.

Or. es

Обосновка

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
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materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Изменение 228
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В член 3, параграф 3 се добавя 
следната алинея:
"3а. Националните регулаторни 
органи, от своя страна, изискват  
информация и документационни 
материали от доставчиците на 
съобщителни услуги и/или мрежи 
само в такъв обем, какъвто е 
необходим за изпълнение на 
възложените им от държавите-
членки задачи."

Or. de

Обосновка

Die Sicherstellung unabhängiger und unparteiischer Nationaler Regulierungsbehörden 
(NRB), deren gesamte Tätigkeit nach dem Grundsatz der Transparenz ausgeübt wird, ist 
uneingeschränkt zu begrüßen, ebenso wie der Ausbau der Rechtsbehelfe. Damit in 
Zusammenhang stehende Informations- und Dokumentationspflichten sind in einem 
angemessenen Rahmen zu halten, nicht zuletzt deshalb, weil sich aus der 
Zurverfügungstellung und Aufbereitung dieses Materials auf Seiten der NRB kein neuer, 
ressourcenintensiver Aufgabenbereichentwickeln soll.

Изменение 229
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 3 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) В член 3 се добавя следният 
параграф:
"3а. Държавите-членки гарантират, 
че целите на ОЕРД за насърчаване на 
по-добра координация и 
последователност в областта на 
регулирането се подкрепят активно 
от отговарящите за тази област 
национални регулаторни органи.
Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с нужните финансови и 
човешки ресурси, за да изпълняват 
възложените им задачи и да могат да 
участват активно и допринасят за 
ОЕРД. Националните регулаторни 
органи трябва да имат отделни 
годишни бюджети, които се 
публикуват.”

Or. en

Обосновка

The addition of paragraph 3a ensures that the Member States ensure the establishment of the 
Body of Regulators in Telecom (BERT) comprised of all NRAs. BERT would be set up as an 
association of national regulatory authorities that would not have an independent legal 
personality, i. e., in particular this body would not be part of the direct or indirect Community 
administration. This avoids all conflicts with the MERONI case law.

Изменение 230
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) В член 3 се добавя следният 
параграф:
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„3б.) Държавите-членки гарантират, 
че НРО отчитат в максимална 
степен общите позиции, представени 
от ОЕРД, когато приемат своите 
собствени решения относно 
националните си пазари.”

Or. en

Изменение 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Добавя се следният член:

„Член 3а
Държавите-членки създават 
съвместно мрежа от национални 
регулаторни органи в съответствие с 
условията, определени в Регламент № 
[.../.../EО]1.
1Регламент за създаване на мрежа от 
национални регулаторни органи за 
европейския пазар на електронни 
съобщения.”

Or. en

Обосновка

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.
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Изменение 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Currently appeal processes can be held up for as much as several years, by which time it is 
too late to address the original problem.

Изменение 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква a
Директива 2002/21/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят ако има спешна нужда 
от прекратяване на действието на 
решението с цел предотвратяване на 
сериозна и необратима вреда върху 
страната, която кандидатства за тези 
мерки, и когато равновесието на 
интересите го изисква

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят, в съответствие със 
съответното национално 
законодателство, ако има спешна 
нужда от прекратяване на действието на 
решението с цел предотвратяване на 
сериозна и необратима вреда върху 
страната, която кандидатства за тези 
мерки, и когато равновесието на 
интересите го изисква.

Or. es

Обосновка

The various procedural rights in the Member States should be taken into account.

Изменение 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава 
в сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки 
могат да се предоставят, ако има 
спешна нужда от прекратяване на 
действието на решението с цел 
предотвратяване на сериозна и 
необратима вреда върху страната, 
която кандидатства за тези мерки, и 
когато равновесието на интересите го 

До приключване на процедурата по 
дадено обжалване, решението на 
националния регулаторен орган остава в 
сила, освен ако не се предоставят 
временни мерки. Временни мерки могат 
да се предоставят единствено ако има 
спешна нужда от прекратяване на 
действието на решението с цел 
предотвратяване на сериозна и 
необратима вреда върху страната, която 
кандидатства за тези мерки, и когато 
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изисква. равновесието на интересите го изисква.

Or. en

Обосновка

It's necessary to clarify, that interim measures may not be granted for other reasons.

Изменение 235
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква а a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф:
„2а. Апелативните органи имат 
право да поиска становището на 
ОЕРД преди вземане на решение в хода 
на процедура по обжалване.”

Or. en

Обосновка

Appeal bodies should also be entitled to consult BERT should the case have an internal 
market impact. This mechanism would facilitate a progressive harmonisation in the 
application of the framework and improve the consistency of the electronic communications 
market.

Изменение 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с 
параграф 1, и основанията за такива 
решения. Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията и Европейския орган за 
пазара на електронни съобщения 
(наричан по-долу „Органът“).

3. Държавите-членки събират 
информация относно броя на 
подадените жалби, времетраенето на 
процедурите по обжалване и броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки. Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията в отговор на обосновано 
искане.

Or. es

Обосновка

To avoid increased bureaucracy and unnecessary costs.

Изменение 237
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с параграф 
1, и основанията за такива решения.
Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията и Европейския орган за 
пазара на електронни съобщения 
(наричан по-долу „Органът“).’

3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с параграф 
1, и основанията за такива решения.
Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
ОЕРД.
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Or. de

Обосновка

Die Sicherstellung unabhängiger und unparteiischer Nationaler Regulierungsbehörden 
(NRB), deren gesamte Tätigkeit nach dem Grundsatz der Transparenz ausgeübt wird, ist 
uneingeschränkt zu begrüßen, ebenso wie der Ausbau der Rechtsbehelfe. Damit in 
Zusammenhang stehenden Informations- und Dokumentationspflichten sind in einem 
angemessenen Rahmen zu halten, nicht zuletzt deshalb, weil sich aus der 
Zurverfügungstellung und Aufbereitung dieses Materials auf Seiten der NRB kein neuer, 
ressourcenintensiver Aufgabenbereichentwickeln soll.

Изменение 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с параграф 
1, и основанията за такива решения. 
Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията и Европейския орган за 
пазара на електронни съобщения 
(наричан по-долу „Органът“).

3. Държавите-членки събират 
информация относно характера на 
обжалванията, броя на молбите за 
обжалване, времетраенето на 
процедурите по обжалване, броя на 
решенията за предоставяне на временни 
мерки, взети в съответствие с параграф 
1, и основанията за такива решения. 
Държавите-членки ежегодно 
предоставят такава информация на 
Комисията и мрежата от национални 
регулаторни органи.

Or. en

Обосновка

The European Electronic Communications Market Authority should be substituted by the 
Network of National Regulatory Authorities. The European Electronic Communications 
Market Authority creates a large bureaucracy, counters the principle of subsidiarity, 
contradicts the long-term goal to replace ex-ante regulation by competition law and in 
addition shows a lack of independence.



PE407.630v01-00 30/112 AM\725136BG.doc

BG

Изменение 239
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните
директиви. Тези предприятия също са 
задължени да представят 
информация относно бъдещи промени 
в мрежи или услуги, които могат да 
имат влияние върху услугите на едро, 
предоставяни на конкуренти. Тези 
предприятия предоставят такава 
информацията незабавно при поискване 
и в съответствие със сроковете и в 
степента на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и специфичните
директиви. Тези предприятия 
предоставят такава информацията 
снезабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация, като в същото време 
спазва законодателството на 
Общността и националното 
законодателство относно 
търговската тайна.

Or. en

Обосновка

Reporting of information concerning future network or service developments increases 
uncertainty and development risks. Therefore, it is necessary to ensure that NRAs’ 
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requirements of information are in accordance with Community and national law on business 
confidentiality.

Изменение 240
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните
директиви. Тези предприятия също са 
задължени да представят 
информация относно бъдещи промени 
в мрежи или услуги, които могат да 
имат влияние върху услугите на едро, 
предоставяни на конкуренти. Тези 
предприятия предоставят такава 
информацията незабавно при поискване 
и в съответствие със сроковете и в 
степента на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация,
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и специфичните
директиви. Тези предприятия 
предоставят такава информацията 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган. 
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 241
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните 
директиви. Тези предприятия също са
задължени да представят информация 
относно бъдещи промени в мрежи или 
услуги, които могат да имат влияние 
върху услугите на едро, предоставяни 
на конкуренти. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган.
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни мрежи и 
услуги, предоставят цялата информация, 
включително и финансова информация, 
необходима на националните 
регулаторни органи, за да гарантират 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви или на 
решенията, взети в съответствие с 
настоящата директива и Специфичните 
директиви. Тези предприятия могат 
също да бъдат задължени да представят 
информация относно промени в мрежи 
или услуги, ако тези промени са вече в 
етап на подготовка за прилагане и е 
видно, че ще имат влияние върху 
услугите на едро, предоставяни на 
конкуренти. Тези предприятия 
предоставят такава информация 
незабавно при поискване и в 
съответствие със сроковете и в степента 
на подробност, изисквани от 
националния регулаторен орган.
Информацията, изисквана от 
националния регулаторен орган, е 
пропорционална на изпълнението на 
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за информация. посочената задача. Националният 
регулаторен орган мотивира искането си 
за информация.

Or. de

Обосновка

Die Regelung betreffend Informationspflichten zu künftigen Entwicklungen setzt geradezu 
prophetische Fähigkeiten auf Seiten der betroffenen Unternehmen voraus und wirft infolge 
ihrer Unbestimmtheit die Frage auf, ab welchem Konkretisierungsgrad ein Ausbau zu melden 
ist. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit der Anordnungsbefugnisse der NRB betreffend die 
entsprechenden Informationsverpflichtungen sowie der Rechtssicherheit der Unternehmen ist 
eine einschränkende Klarstellung hier geboten.

Изменение 242
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 244
Lambert van Nistelrooij

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

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

С изключение на случаите попадащи в 
обхвата на член 7, параграф 10 или 
членове 20 или 21, и освен ако не е 
упоменато друго в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
държавите-членки гарантират, че, 
когато националните регулаторни 
органи възнамеряват да предприемат 
мерки в съответствие с настоящата 
директива или специфичните
директиви, които имат значително 
влияние върху съответния пазар, или 
когато възнамеряват да предвидят 
ограничения съгласно член 9, параграфи 
3 и 4, те дават на заинтересованите 
страни възможността да направят 
забележки по проектомерките в рамките 
на разумен срок, не по-кратък от 8 
седмици.

Or. en

Обосновка

In the ‘Action Plan for Better Regulation’ (COM(2002) 704 final “Towards a reinforced 
culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for 
consultation of interested parties by the Commission”, p.21) the Commission stated the 8 
weeks time limit.

Изменение 245
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират 
достъпността на електронните 
съобщителни услуги и за лица с 
увреждания. Комисията представя 
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пред Европейския парламент годишен 
доклад относно степента на 
достъпност на електронните 
съобщителни услуги и специфичните 
услуги на информационното 
общество, предназначени за хората с 
увреждания.

Or. ro

Justification

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi la serviciile Societăţii Informaţionale este esenţială 
pentru integrarea acestora în societate.

Изменение 246
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа, за да бъде 
осигурено последователно прилагане 
във всички държави-членки на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Специфичните директиви.  За тази 
цел те по-специално работят с 
Комисията и Органа за 
идентифициране на видовете 
инструменти и корективни мерки, които 
са най-подходящи за дадени видове 
ситуации на пазара.

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество 
помежду си в рамките на ОЕРД и с 
Комисията по прозрачен начин с оглед 
осигуряване на последователно 
прилагане във всички държави-членки 
на разпоредбите на настоящата 
директива и на специфичните
директиви. За тази цел националните 
регулаторни органи приемат общи 
позиции относно видовете 
инструменти и корективни мерки, които 
са най-подходящи за проблеми, 
свързани с конкуренцията на 
съответните пазари.

Or. en
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Обосновка

The proposed amendments provide for the role of BERT in the Art. 7.

Изменение 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа, за да бъде 
осигурено последователно прилагане 
във всички държави-членки на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Специфичните директиви. За тази 
цел те по-специално работят с 
Комисията и Органа за идентифициране 
на видовете инструменти и корективни 
мерки, които са най-подходящи за 
дадени видове ситуации на пазара.

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и ОЕРД, за да се постигнат 
целите по член 8 и да бъде осигурено 
последователно прилагане във всички 
държави-членки на разпоредбите на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви. За тази цел те 
по-специално работят с Комисията и 
ОЕРД за идентифициране на видовете 
инструменти и корективни мерки, които 
са най-подходящи за дадени видове 
ситуации на пазара.

Or. es

Обосновка

There should be a reference to a need to attain the Directive’s general objectives.

Изменение 248
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и Органа, за да бъде 
осигурено последователно прилагане 
във всички държави-членки на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на Специфичните директиви. За тази 
цел те по-специално работят с 
Комисията и Органа за 
идентифициране на видовете 
инструменти и корективни мерки, които 
са най-подходящи за дадени видове 
ситуации на пазара.

2. Националните регулаторни органи 
допринасят за развитието на вътрешния 
пазар посредством сътрудничество с 
Комисията и в рамките на ОЕРД, за да 
бъде осигурено последователно 
прилагане във всички държави-членки 
на разпоредбите на настоящата 
директива и на Специфичните 
директиви. За тази цел те работят в 
рамките на ОЕРД за идентифициране 
на видовете инструменти и корективни 
мерки, които са най-подходящи за 
дадени видове ситуации на пазара.

Or. de

Изменение 249
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Преди предприемането на мярка за 
регулиране на пазара на едро, 
националните регулаторни органи 
оценяват изкривяванията на пазара 
на равнище търговия на дребно. По-
специално всяка проектомярка, която 
налага, променя или отменя 
задължение за оператор на пазара на 
едро, отчита в максимална степен 
пазарната мощ на всеки участник на 
пазара на дребно. 

Or. en
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Обосновка

NRAs should take utmost account of competition at retail level when deciding for a regulatory 
measure to be imposed. Therefore Directives should specify clearly that regulation on a 
wholesale market shall result from a thorough analysis of assessed market distortions at 
retail level.

Изменение 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/ЕО
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго в 
разпоредбите за изпълнение, приети 
съгласно член 7а, при завършване на 
консултацията, посочена в член 6, 
когато националния регулаторен орган 
възнамерява да предприеме дадена 
мярка, която:

3. Освен ако не е предвидено друго в 
разпоредбите за изпълнение, приети 
съгласно член 7а, при завършване на 
консултацията, посочена в член 6, или 
преди това, ако националният 
регулаторен орган вземе такова 
решение по извънредни причини,
когато националния регулаторен орган 
възнамерява да предприеме дадена 
мярка, която:

Or. es

Обосновка

To provide greater flexibility, which would mean that in exceptional cases the Commission 
could be notified before completion of the national consultation process.

Изменение 251
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго в 
разпоредбите за изпълнение, приети 
съгласно член 7а, при завършване на
консултацията, посочена в член 6,
когато националния регулаторен орган 
възнамерява да предприеме дадена 
мярка, която:

3. Освен консултацията, посочена в член 
6, когато националният регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
дадена мярка, която:

Or. en

Изменение 252
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго в 
разпоредбите за изпълнение, приети 
съгласно член 7а, при завършване на 
консултацията, посочена в член 6, 
когато националния регулаторен орган 
възнамерява да предприеме дадена 
мярка, която:

3. При завършване на консултацията, 
посочена в член 6, когато националният
регулаторен орган възнамерява да 
предприеме дадена мярка, която:

Or. en

Изменение 253
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

той предоставя тази проектомярка на 
Комисията, Органа и на националните 
регулаторни органи в други държави-
членки, заедно с мотивите, на които се 
основава мярката, в съответствие с член 
5, параграф 3 и информира Комисията и 
другите национални регулаторни органи 
за това. Националните регулаторни 
органи и Комисията могат да отправят 
забележки до въпросния национален 
регулаторен орган само в рамките на 
един месец. Едномесечният период не 
може да бъде удължаван.

той същевременно предоставя тази 
проектомярка на Комисията,  
националните регулаторни органи в 
други държави-членки и ОЕРД, заедно с 
мотивите, на които се основава мярката, 
в съответствие с член 5, параграф 3 и 
информира Комисията и другите 
национални регулаторни органи за това. 
Националните регулаторни органи, 
ОЕРД и Комисията могат да отправят 
забележки до въпросния национален 
регулаторен орган само в рамките на 
един месец или в рамките на срока, 
посочен в член 6, ако последният е по-
дълъг. Едномесечният период не може 
да бъде удължаван.

Or. en

Изменение 254
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/21/EО
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

той предоставя тази проектомярка на 
Комисията, Органа и на националните 
регулаторни органи в други държави-
членки, заедно с мотивите, на които се 
основава мярката, в съответствие с член 
5, параграф 3 и информира Комисията и 
другите национални регулаторни органи 
за това. Националните регулаторни 
органи и Комисията могат да отправят 
забележки до въпросния национален 
регулаторен орган само в рамките на 
един месец. Едномесечният период не 
може да бъде удължаван.

той предоставя тази проектомярка на 
Комисията, ОЕРД и на националните 
регулаторни органи в други държави-
членки, заедно с мотивите, на които се 
основава мярката, в съответствие с член 
5, параграф 3 и информира Комисията и 
другите национални регулаторни органи 
за това. Националните регулаторни 
органи и Комисията могат да отправят 
забележки до въпросния национален 
регулаторен орган само в рамките на 
един месец. Едномесечният период не 
може да бъде удължаван.
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Or. en

Изменение 255
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Изменение 256
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Die Erweiterung des Vetorechts ist überflüssig. Das aktuelle System funktioniert, ohne dass 
ein weiterer zentralisierter Entscheidungsprozess auf EU-Ebene erforderlich ist.

Изменение 257
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Extension of Commission’s veto powers is unnecessary and counterproductive. The current 
system has produced overall consistent results A central veto power would increase the risk of 
a “one-size-fits all" approach. Market conditions differ significantly among MS, thus the final 
individual regulatory decision should be taken at national level with national expertise. The 
current framework already foresees a strong involvement of the Commission which can 
comment upon individual obligations (remedies). NRAs have to take these comments into 
utmost account.
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Изменение 258
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

There shall not be a veto of the Commission on remedies. NRAs are better informed, when 
national markets are concerned and have better contacts to market players.  Such a veto 
would undermine regulatory competition between national regulatory authorities; a veto 
against a specific remedy imposed by one NRA would make it very difficult to make use of 
such a remedy in another Member State even if this remedy would be adequate here in the 
light of national market conditions and path dependence.

Изменение 259
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, Комисията 
може да вземе решение, с което се 
изисква от въпросния национален 
регулаторен орган да оттегли 
проектомярката. Комисията отчита 
в максимална степен становището 

заличава се
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на органа, представено в 
съответствие с член 5 от Регламент 
[…/ЕО] преди издаване на решение.
Решението е придружено от подробен 
и обективен анализ на причините, 
поради които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

Or. en

Обосновка

There shall not be a veto of the Commission on remedies. NRAs are better informed, when 
national markets are concerned and have better contacts to market players.  Such a veto 
would undermine regulatory competition between national regulatory authorities; a veto 
against a specific remedy imposed by one NRA would make it very difficult to make use of 
such a remedy in another Member State even if this remedy would be adequate here in the 
light of national market conditions and path dependence.

Изменение 260
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



PE407.630v01-00 46/112 AM\725136BG.doc

BG

проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

Or. de

Обосновка

Das Vetorecht der Kommission gegen Abhilfemaßnahmen ist abzulehnen. Stattdessen ist 
einem neuen Verfahren der „Koregulierung“ der Vorzug zu geben, bei dem die Kommission, 
das BERT und die nationale Regulierungsbehörde eng zusammenarbeiten.

Изменение 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, Комисията може 
да вземе решение по отношение на 
предвидена мярка, попадаща в 
обхвата на параграф 4, букви а) и б) на 
настоящия член, с което се изисква от 
въпросния национален регулаторен 
орган да оттегли проектомярката и/или 
по целесъобразност да отправи 
препоръка относно предвидена мярка, 
попадаща в обхвата на член 4, буква 
в). Комисията отчита в максимална 
степен становището на ОЕРД преди 
издаване на решение и/или препоръка. 
Решението и/или препоръката са 
придружени от подробен и обективен 
анализ на причините, поради които 
Комисията смята, че проектомярката 
следва да не бъде приета, заедно с 
конкретни предложения за изменение на 
проектомярката.

Or. es
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Изменение 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.
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Изменение 263
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, Комисията може 
да вземе решение, с което се изисква от 
въпросния национален регулаторен 
орган да оттегли проектомярката. 
Комисията отчита в максимална степен 
становището на органа, представено в 
съответствие с член 5 от Регламент 
[……/ЕО] преди издаване на решение. 
Решението е придружено от подробен и 
обективен анализ на причините, поради 
които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета. ОЕРД изготвя препоръка 
относно формата на регулаторната 
мярка. Тази препоръка се представя на 
националния регулаторен орган.
Националният регулаторен орган 
трябва да се съобрази в най-голяма 
степен с тази препоръка, но може и 
да се отклони от нея. Отклонението 
трябва да бъде подробно обосновано 
пред Комисията и ОЕРД.

Or. de

Обосновка

Das BERT sollte ein Empfehlungsrecht hinsichtlich der Ausgestaltung der 
Regulierungsverfügungen eingeräumt werden. Die Kommission sollte kein Gestaltungsrecht 
erhalten, um die praxisorientierte Kompetenz des BERT bestmöglich zu nutzen und um einen 
einseitigen Kompetenzzuwachs der Kommission zu verhindern. Die Empfehlung des BERT 
muss der nationale Regulierer weitgehend berücksichtigen. Ein Abweichen von der 
Empfehlung sollte aber möglich sein, wenn dies detailliert begründet werden kann.
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Изменение 264
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 4, Комисията може 
да вземе решение, с което се изисква от 
въпросния национален регулаторен 
орган да отмени проектомярката. 
Решението е придружено от подробен и 
обективен анализ на причините, поради 
които Комисията смята, че 
проектомярката следва да не бъде 
приета, заедно с конкретни 
предложения за изменение на 
проектомярката.

Or. en

Обосновка

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Изменение 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Във връзка с мерките, посочени в 
параграф 4в, посочването на сериозни 
съмнения от страна на Комисията 
открива регулаторен диалог между 
националния регулаторен орган и 
мрежата от национални регулаторни 
органи с цел намиране на най-
подходящата и ефективна мярка за 
разрешаване на съответния проблем с 
конкуренцията, като отчитат 
надлежно становищата на 
участниците на пазара и 
съвместимостта на подобни мерки 
във вътрешния пазар. Този 
регулаторен диалог при никакви 
обстоятелства не може да надхвърля 
двумесечния срок, поставен като 
изискване съгласно параграф 4. 
Ако в края на регулаторния диалог 
мрежата от национални регулаторни 
органи потвърди съвместимостта на 
мярката с мнозинство от две трети, 
националният регулаторен орган 
може да приеме мярката. Ако 
мрежата от национални регулаторни 
органи не извърши такова 
потвърждение, Комисията може да 
заяви своите сериозни съмнения 
посредством решение, което изисква 
от националния регулаторен орган да 
отмени проектомярката.
Националният регулаторен орган 
разполага с правото да отмени 
проектомярката на всеки етап на 
регулаторния диалог.

Or. en
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Обосновка

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Изменение 266
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

There shall not be a veto of the Commission on remedies. NRAs are better informed, when 
national markets are concerned and have better contacts to market players.  Such a veto 
would undermine regulatory competition between national regulatory authorities; a veto 
against a specific remedy imposed by one NRA would make it very difficult to make use of 
such a remedy in another Member State even if this remedy would be adequate here in the 
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light of national market conditions and path dependence.

Изменение 267
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Das Vetorecht der Kommission gegen Abhilfemaßnahmen ist abzulehnen. Stattdessen ist 
einem neuen Verfahren der „Koregulierung“ der Vorzug zu geben, bei dem die Kommission, 
das BERT und die nationale Regulierungsbehörde eng zusammenarbeiten.



AM\725136BG.doc 53/112 PE407.630v01-00

BG

Изменение 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

For consistency with the previous paragraph; with regard to the deadline, the NRA should be 
given more flexibility and time to adopt the measure proposed by the Commission.

Изменение 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на три месеца след 
издаването на решение от страна на 

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

Комисията в съответствие с параграф 5 
или 5а, с което се изисква националният 
регулаторен орган да отмени
проектомярка, националният 
регулаторен орган изменя или оттегля 
проектомярката. Ако проектомярката 
бъде изменена, националният 
регулаторен орган провежда обществена 
консултация в съответствие с 
процедурите, предвидени в член 6, и 
повторно уведомява Комисията за 
изменената проектомярка в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

A more balanced solution should be chosen: instead of giving the Commission an outright 
veto over remedies, a "regulatory dialogue" on the appropriateness and effectiveness of the 
remedy should be setup, involving the national regulatory authority proposing the remedy and 
the Network of national regulatory authorities. The objective of this dialogue, during which 
the views of market participants should be duly taken into account by all participants, is to 
arrive at a joint view on what would represent the most appropriate and effective remedy.

Изменение 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Въпросният национален регулаторен 
орган отчита, в максимална степен, 
бележките на другите национални 
регулаторни органи и на Комисията, и 
може, с изключение на случаите, 
обхванати от параграф 4, да приеме 
проектомярката, и в случай че го 
направи, съобщава на Комисията за 

7. Въпросният национален регулаторен 
орган отчита, в максимална степен, 
забележките на другите национални 
регулаторни органи и на Комисията и 
може, с изключение на случаите, 
обхванати от параграф 4, букви а) и б), 
да приеме проектомярката, и в случай че 
го направи, съобщава на Комисията за 
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това. Всеки друг национален орган, 
който упражнява функции съгласно 
настоящата директива или 
Специфичните директиви, също отчита 
в максимална степен бележките на 
Комисията.

това. Всеки друг национален орган, 
който упражнява функции съгласно 
настоящата директива или 
Специфичните директиви, също отчита 
в максимална степен забележките на 
Комисията. Ако националният 
регулаторен орган реши да не приеме 
предвидените мерки въз основа на 
препоръката, приета относно 
параграф 5, той оповестява 
причините и съображенията за 
своето решение и уведомява 
Комисията.

Or. es

Обосновка

For consistency with the previous paragraph; with regard to the deadline, the NRA should be 
given more flexibility and time to adopt the measure proposed by the Commission.

Изменение 271
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Въпросният национален регулаторен 
орган отчита, в максимална степен, 
бележките на другите национални 
регулаторни органи и на Комисията, и 
може, с изключение на случаите, 
обхванати от параграф 4, да приеме 
проектомярката, и в случай че го 
направи, съобщава на Комисията за 
това. Всеки друг национален орган, 
който упражнява функции съгласно 
настоящата директива или 
Специфичните директиви, също 
отчита в максимална степен 
бележките на Комисията.

7. Въпросният национален регулаторен 
орган отчита, в максимална степен, 
забележките на другите национални 
регулаторни органи, ОЕРД и на 
Комисията, и може, с изключение на 
случаите, обхванати от параграф 4, да 
приеме проектомярката, и в случай че го 
направи, съобщава на Комисията за 
това.
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Or. en

Изменение 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. es

Обосновка

Clarification of the definition, as it affects electronic communications networks more than 
public communications networks.
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Изменение 273
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Es ist nicht erforderlich, dass Entscheidungen, die von den nationalen Regulierungsbehörden 
bisher getroffen wurden, im neuem System von einem EU-Gremium getroffen werden.
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Изменение 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

The Commission's proposal would constitute a serious precedent in internal market 
legislation as an EU body would substitute the decision of a national authority. This 
completely undermines the system of checks and balances of the EU Treaty, whereby national 
authorities implement Community law subject to Court control and possible Commission 
infringement procedures.
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Изменение 275
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Изменение 276
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Extension of Commission’s veto powers is unnecessary and counterproductive. The current 
system has produced overall consistent results A central veto power would increase the risk of 
a “one-size-fits all" approach. Market conditions differ significantly among MS, thus the final 
individual regulatory decision should be taken at national level with national expertise. The 
current framework already foresees a strong involvement of the Commission which can 
comment upon individual obligations (remedies). NRAs have to take these comments into 
utmost account.
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Изменение 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

The obligation to notify the Commission of resulting draft measures is already included in 
paragraph 7 of the article.

Изменение 278
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 279
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член -7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Добавя се следният член:
„Член -7а

Процедура за последователно 
прилагане на корективни мерки

1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка за налагане, изменяне или 
оттегляне на задължение спрямо 
даден оператор в приложение на член 
16 заедно с член 5, членове от 9 до 13 и 
членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и националните 
регулаторни органи в другите 
държави-членки разполагат със срок 
от един месец от датата на 
уведомление за проектомярката, в 
който да представят забележки пред 
съответния национален регулаторен 
орган. 
2. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или отмяна на 
задължение, Комисията може, в 
рамките на същия срок, да уведоми 
съответния национален регулаторен 
орган и ОЕРД относно причините, 
поради които счита, че приемането 
на проектомярката би създало 
бариера пред единния пазар, или има 
сериозни съмнения относно нейната 
съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, проектомярката не се 
приема в допълнителен срок от два 
месеца след уведомлението на 
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Комисията. При липсата на такова 
уведомление, съответният 
национален регулаторен орган може 
да приеме проектомярката, като 
отчита в максимална степен 
забележките, направени от страна 
на Комисията или от всеки друг 
национален регулаторен орган.
3. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 2, Комисията, 
ОЕРД и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
подходящата и ефективна мярка, в 
светлината на целите, посочени в 
член 8, като отчитат надлежно 
становищата на участниците на 
пазара, както и необходимостта да 
осигурят развитието на 
последователна регулаторна 
практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД издава, с обикновено 
мнозинство, обосновано становище, с 
което потвърждава уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната следва да 
бъде изменена, като предоставя 
конкретни предложения за тази цел.   
Това становище се оповестява 
публично.
Комисията може, като отчита в 
максимална степен гореспоменатото 
становище, да приеме препоръка за 
изменение на проектомярката от 
съответния национален регулаторен 
орган и да представи конкретни 
предложения за тази цел. 
Националният регулаторен орган 
трябва да отчита в максимална 
степен тази препоръка. В случай че не 
спази препоръката, националният 
регулаторен орган представя 
обосновано обяснение за това.”

Or. en
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Обосновка

Similar to the Rapporteurs amendment 17.  Function separation should be treated in the same 
way as all other remidies

Clarification is needed to ensure that NRAs are not obliged to take utmost account of the view 
of both the Commission and BERT. If BERT and the Commission gave inconsistent advice this 
would cause legal uncertainty.

Изменение 280
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член -7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Добавя се следният член 7а:
„Член -7а

Процедура за последователно 
прилагане на корективни мерки

1. Когато даден регулаторен орган 
възнамерява да предприеме мярка за 
налагане, изменяне или отмяна на 
задължения на операторите, в 
приложение на член 16 във връзка с 
член 5 и членове 9 до 13 от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и националните 
регулаторни органи в останалите 
държави-членки разполагат със срок 
от един месец от датата на 
уведомлението за проектомярката, в 
който да изпратят становището си 
на съответния национален 
регулаторен орган.
2. Комисията може, в рамките на 
същия срок, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и 
Органа на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията 
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(ОЕРД) относно причините, поради 
които счита, че проектомярката би 
създала бариера пред единния пазар 
или че има сериозни съмнения 
относно нейната съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, проектомярката може 
да бъде приета едва два месеца след 
уведомлението на Комисията.
При липсата на такова уведомление, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен становищата на 
Комисията или на други национални 
регулаторни органи.
3. В рамките на двумесечния срок по 
параграф 2, Комисията, ОЕРД и 
съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
подходящата и ефективна мярка с 
оглед на целите, изложени в член 8, 
като отчитат надлежно мненията 
на участниците на пазара, както и 
необходимостта да осигурят 
последователна регулаторна 
практика.
В рамките на този двумесечен период, 
ОЕРД издава, с мнозинство от две 
трети, обосновано становище, 
потвърждаващо уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочващо, че последната следва 
да бъде изменена, като предостави 
специфични предложения за тази цел.  
Това становище се оповестява 
публично.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, посочващо, че 
проектомярката следва да бъде 
изменена, Комисията може, като 
отчита в максимална степен това 
становище, да приеме обосновано 
решение, в което се съдържа 
изискване към съответния 
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национален регулаторен орган да 
измени проектомярката, както и 
конкретни предложения в тази 
връзка.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, потвърждаващо 
умесността и ефективността на 
проектомярката, съответният 
национален регулаторен орган може 
да приеме проектомярката, като 
отчита в максимална степен 
евентуални препоръки, направени от 
Комисията и ОЕРД.
4. В рамките на три месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, алинея 3, на обосновано 
решение, с което се изисква 
съответният национален 
регулаторен орган да измени 
проектомярка, националният 
регулаторен орган изменя или 
оттегля проектомярката. Ако 
проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган 
провежда обществена консултация в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
изпраща уведомление на Комисията 
за изменената проектомярка в 
съответствие с член 7."

Or. de

Обосновка

Anstatt des Vetorechts der Kommission gegen Abhilfemaßnahmen wird ein neues Verfahren 
der „Koregulierung“ vorgeschlagen, bei dem die Kommission, das BERT und die nationale 
Regulierungsbehörde eng zusammenarbeiten.
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Изменение 281
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член -7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Добавя се следният член:
„Член -7а

Процедура за последователно 
прилагане на корективни мерки

1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка за налагане, изменяне или 
отмяна на задължение спрямо даден 
оператор в приложение на член 16 
заедно с член 5, членове от 9 до 13 и 
членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и ОЕРД разполагат със 
срок от един месец от датата на 
уведомление за проектомярката, за да 
представят забележки пред 
съответния национален регулаторен 
орган.
2. Комисията може, в рамките на 
същия срок, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и ОЕРД 
относно причините, поради които 
счита, че приемането на 
проектомярката би създало бариера 
пред единния пазар, или има сериозни 
съмнения относно нейната 
съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, проектомярката не се 
приема в допълнителен срок от два 
месеца след уведомлението на 
Комисията.
При липсата на такова уведомление, 
съответният национален 
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регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен забележките, 
направени от страна на Комисията 
или ОЕРД.
3. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 2, Комисията, 
ОЕРД и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
подходящата и ефективна мярка, в 
светлината на целите, посочени в 
член 8, като отчитат надлежно 
становищата на участниците на 
пазара, както и необходимостта да 
осигурят развитието на 
последователна регулаторна 
практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД издава, с обикновено 
мнозинство, обосновано становище, с 
което потвърждава уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната следва да 
бъде изменена, като предоставя 
конкретни предложения за тази цел.  
Това становище се оповестява 
публично.
Комисията може, като отчита в 
максимална степен гореспоменатото 
становище, да приеме обосновано 
решение, с което да изиска от 
съответния национален регулаторен 
орган да измени проектомярката, и да 
предостави конкретни предложения 
за тази цел.
4. В рамките на три месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, на обосновано решение, с 
което се изисква съответният 
национален регулаторен орган да 
измени проектомярката, 
националният регулаторен орган 
изменя или отменя проектомярката. 
Ако проектомярката бъде изменена, 



AM\725136BG.doc 69/112 PE407.630v01-00

BG

националният регулаторен орган 
провежда обществено обсъждане в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
уведомява Комисията за изменената 
проектомярка в съответствие с член 
7.”

Or. en

Обосновка

The ability for the Commission to take a final decision on the use of a veto is needed to ensure 
that national regulators and the body of regulators BERT have the necessary incentives to act 
in the interests of the single market rather than as a ‘collective’ of regulators each with 
national interests. Publication of BERT’s view and the requirement for the Commission to 
take this into utmost account are considered sufficient to constrain the Commission from 
taking inappropriate decisions.  In this amendment, functional separation receives the same 
degree of overview as other measures.

Изменение 282
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 a (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член -7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Добавя се следният член 7а:
„Член 7а

Процедура за последователно 
прилагане на предложени корективни 

мерки
1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка, която налага, изменя или 
оттегля задължение на даден 
оператор при прилагане на член 16 
заедно с членове 5 и членове 9 до 13 и 
членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
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(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и националните 
регулаторни органи на останалите 
държави-членки разполагат със срок 
от един месец от датата на 
нотифициране относно 
проектомярката, за да отправят 
забележки до съответния национален 
регулаторен орган.
2. Когато предвидената мярка има за 
цел да наложи, измени или оттегли 
задължение, различно от посочените 
в членове 13а и 13б на Директива 
2002/19/EО (Директива за достъпа), 
Комисията може, в рамките на 
едномесечния срок, упоменат в 
параграф 1, да нотифицира 
съответния национален регулаторен 
орган и Органът на европейските 
регулатори в областта на 
далекосъобщенията (BERT) за 
основанията, поради които смята, че 
приемането на проектомярката би 
създало бариера пред единния пазар 
или защо Комисията има сериозни 
съмнения относно съвместимостта 
на мярката със законодателството 
на Общността. В подобен случай, 
проектомярката не се приема за 
допълнителен срок от два месеца от 
нотифицирането от страна на 
Комисията.
При отсъствието на подобно 
нотифициране, съответният 
национален регулаторен орган може 
да приеме проектомярката, 
отчитайки във възможно най-голяма 
степен забележките, направени от 
Комисията или който и да било друг 
национален регулаторен орган.
3. В рамките на двумесечния срок, 
посочен в параграф 2, Комисията, 
BERT и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно с оглед да набележат най-
ефективната и подходяща мярка в 
светлината на целите, установени в 
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член 8, като отчитат надлежно 
възгледите на участниците на пазара 
и необходимостта да се осигури 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
BERT може, вземайки решение с 
обикновено мнозинство, да излезе с 
обосновано становище, което 
потвърждава целесъобразността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната трябва да 
бъде изменена, и внася конкретни 
предложения в тази посока. Това 
становище се оповестява публично.
Ако становището, изказано от BERT 
посочва, че проектомярката трябва 
да бъде изменена, Комисията може, 
отчитайки в максимална степен 
гореспоменатото становище, да 
приеме обосновано решение, с което 
да изиска от съответния национален 
регулаторен орган да измени 
проектомярката, и да внесе 
конкретни препоръки в тази посока.
Ако становището, изказано от BERT, 
потвърди целесъобразността и 
ефективността на проектомярката, 
съответният национален 
регулаторен орган може да я приеме, 
като отчита във възможно най-
голяма степен всички препоръки, 
изказани от Комисията и BERT.
4. Ако проектомярката има за цел да 
наложи, измени или оттегли 
задължение съгласно членове 13а и 13б 
от Директива 2002/19/ЕО (Директива 
за достъпа), проектомярката не се 
приема за допълнителен срок от 
шест месеца след крайния срок, 
посочен в член 7, параграф 3, с цел да 
се гарантира, че са били изчерпани 
всички възможности, предоставени 
от всички останали мерки, посочени в 
член 16 заедно с членове 5 и 9 до 13 от 
Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
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достъпа) и член 17 от Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга).
В рамките на шестмесечния срок, 
посочен в параграф 1, Комисията, 
BERT и националния регулаторен 
орган си сътрудничат тясно с оглед 
да набележат най-ефективната и 
подходяща мярка в светлината на 
целите, установени в член 8, като 
отчитат надлежно възгледите на 
участниците на пазара и 
необходимостта да се осигури 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на шестмесечния срок, 
посочен в параграф 1, BERT може, 
вземайки решение с квалифицирано 
мнозинство, да излезе с обосновано 
становище, което потвърждава 
целесъобразността и ефективността 
на проектомярката или посочва, че 
последната следва да не се прилага. 
Това становище се оповестява 
публично.
Единствено след като Комисията и 
BERT потвърдят целесъобразността
и ефективността на 
проектомярката, националният 
регулаторен орган може да приеме 
последната, като отчита във 
възможно най-голяма степен всички 
препоръки, изказани от Комисията и 
BERT.
5. В рамките на шест месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, на обосновано решение, с 
което се изисква от националният 
регулаторен орган да измени 
проектомярката, националният 
регулаторен орган изменя или 
оттегля последната. Ако 
проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган
провежда обществено обсъждане в 
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съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
нотифицира Комисията за 
изменената проектомярка в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 7.

Or. fr

Justification

Il est essentiel d'accorder un delai supplementaire de six mois afin d’identifier la mesure la 
plus efficace et pertinente au regard des objectifs énoncés à l’article 8. Pour cela, il faut que 
la Commission et le BERT par un vote a la majorite qualifiee expriment leur accord sur la 
nécessité d’amender un projet de mesure proposé par une ARN. Dans le cas contraire, l’ARN 
tient le plus grand compte des observations formulées par la Commission et le BERT.

Изменение 283
Pilar del Castillo Vera

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член -7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Добавя се следният член:
„Член -7а

Процедура за последователно 
прилагане на корективни мерки

1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка за налагане, изменяне или 
оттегляне на задължение спрямо 
даден оператор в приложение на член 
16 заедно с член 5, членове от 9 до 13 и 
членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и националните 
регулаторни органи в другите 
държави-членки разполагат със срок 
от един месец от датата на 
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уведомление за проектомярката, в 
който да представят забележки пред 
съответния национален регулаторен 
орган.
2. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или отмяна на 
задължение, различно от посочените 
в членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), 
Комисията може, в рамките на 
същия срок, да уведоми съответния 
национален регулаторен орган и ОЕРД 
относно причините, поради които 
счита, че приемането на 
проектомярката би създало бариера 
пред единния пазар, или има сериозни 
съмнения относно нейната 
съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, проектомярката не се 
приема в допълнителен срок от два 
месеца след уведомлението на 
Комисията.
При липсата на такова уведомление, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен забележките, 
направени от страна на Комисията 
или от всеки друг национален 
регулаторен орган.
3. В рамките на двумесечния срок,
посочен в параграф 2, Комисията, 
ОЕРД и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
подходящата и ефективна мярка, в 
светлината на целите, посочени в 
член 8, като отчитат надлежно 
становищата на участниците на 
пазара, както и необходимостта да 
осигурят развитието на 
последователна регулаторна 
практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД издава, с квалифицирано 
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мнозинство от най-малко 
половината плюс един от членовете 
на Съвета на регулаторите, 
обосновано становище, с което 
потвърждава уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната следва да 
бъде изменена, като предоставя 
конкретни предложения за тази цел.  
Това становище се оповестява 
публично.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, в което посочва, че 
проектомярката следва да бъде 
изменена, Комисията може, като 
отчита в максимална степен 
гореспоменатото становище, да 
приеме обосновано решение, с което 
да изиска от съответния национален 
регулаторен орган да измени 
проектомярката, като предостави 
конкретни предложения за тази цел.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, с което потвърждава 
уместността и ефективността на 
проектомярката, съответният 
национален регулаторен орган може 
да приеме проектомярката, като 
отчита в максимална степен
препоръките, направени от страна на 
Комисията и ОЕРД.
4. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или отмяна на 
задължение, посочено в членове 13а и 
13 б от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа), 
проектомярката не се приема в 
допълнителен срок от два месеца след 
края на срока, предвиден по член 7, 
параграф 3.
В рамките на този двумесечен срок, 
Комисията, ОЕРД и съответният 
национален регулаторен орган си 
сътрудничат тясно, за да набележат 
най-подходящата и ефективна мярка, 
в светлината на целите, изложени в 
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член 8, като отчитат надлежно 
мненията на участниците на пазара, 
както и необходимостта да осигурят 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД издава, с квалифицирано 
мнозинство от най-малко 
половината плюс един от членовете 
на Съвета на регулаторите, 
обосновано становище, с което 
потвърждава уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната следва да 
не се прилага. Това становище се 
оповестява публично.
Единствено ако Комисията и ОЕРД 
потвърдят уместността и 
ефективността на проектомярката, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен препоръките, 
направени от страна на Комисията и 
ОЕРД.
5. В рамките на три месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, на обосновано решение, с 
което се изисква съответният 
национален регулаторен орган да 
измени проектомярката, 
националният регулаторен орган 
изменя или отменя проектомярката. 
Ако проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган 
провежда обществено обсъждане в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
уведомява Комисията за изменената 
проектомярка в съответствие с член 
7.”

Or. en
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Изменение 284
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член -7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Добавя се следният член:
„Член -7а

Процедура за последователно 
прилагане на корективни мерки

1. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да предприеме 
мярка за налагане, изменяне или 
оттегляне на задължение спрямо 
даден оператор в приложение на член 
16 заедно с член 5, членове от 9 до 13 и 
членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга), 
Комисията и националните 
регулаторни органи в другите 
държави-членки разполагат със срок 
от един месец от датата на 
уведомление за проектомярката, в 
който да представят забележки пред 
съответния национален регулаторен 
орган.
2. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменяне или отмяна на 
задължение, различно от посочените 
в членове 13а и 13б от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа), 
Комисията може, автоматично или 
по искане на заинтересовано 
предприятие или търговски 
асоциации и в рамките на същия срок, 
да уведоми съответния национален 
регулаторен орган и ОЕРД относно 
причините, поради които счита, че 
приемането на проектомярката би 
създало бариера пред единния пазар, 
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или има сериозни съмнения относно 
нейната съвместимост със 
законодателството на Общността. В 
този случай, проектомярката не се 
приема в допълнителен срок от два 
месеца след уведомлението на 
Комисията.
При липсата на такова уведомление, 
съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен забележките, 
направени от страна на Комисията 
или от всеки друг национален 
регулаторен орган.
3. В рамките на двумесечния срок 
посочен в параграф 2, Комисията, 
ОЕРД и съответният национален 
регулаторен орган си сътрудничат 
тясно, за да набележат най-
подходящата и ефективна мярка, в 
светлината на целите, посочени в 
член 8, като отчитат надлежно 
становищата на участниците на 
пазара, изразени в рамките на 
обществено обсъждане, както и на 
необходимостта да осигурят 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на същия двумесечен срок, 
ОЕРД издава, с обикновено 
мнозинство, обосновано становище, с 
което потвърждава уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната следва да 
бъде изменена, като предоставя 
конкретни предложения за тази цел.  
Това становище се оповестява 
публично.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, в което посочва, че 
проектомярката следва да бъде 
изменена, Комисията може, като 
отчита в максимална степен 
гореспоменатото становище, да 
приеме обосновано решение, с което 
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да изиска от съответния национален 
регулаторен орган да измени 
проектомярката, като предостави 
конкретни предложения за тази цел.
Ако ОЕРД издаде обосновано 
становище, с което потвърждава 
уместността и ефективността на 
проектомярката, съответният 
национален регулаторен орган може 
да приеме проектомярката, като 
отчита в максимална степен 
препоръките, направени от страна на 
Комисията и ОЕРД.
4. Ако проектомярката се отнася до 
налагане, изменение или отмяна на 
задължение, посочено в член 13а и 
член 13б от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа), 
проектомярката не се приема в 
допълнителен срок от два месеца след 
края на срока, предвиден в член 7, 
параграф 3.
В рамките на този двумесечен срок, 
Комисията, ОЕРД и съответният 
национален регулаторен орган си 
сътрудничат тясно, за да набележат 
най-подходящата и ефективна мярка, 
в светлината на целите, посочени в 
член 8, като отчитат надлежно 
становищата на участниците на 
пазара, изразени в рамките на 
обществено обсъждане, и на 
необходимостта да осигурят 
развитието на последователна 
регулаторна практика.
В рамките на същия двумесечен 
период, ОЕРД издава, с обикновено 
мнозинство, обосновано становище, с 
което потвърждава уместността и 
ефективността на проектомярката 
или посочва, че последната следва да 
не се прилага.  Това становище се 
оповестява публично.
Единствено ако Комисията и ОЕРД 
потвърдят уместността и 
ефективността на проектомярката, 
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съответният национален 
регулаторен орган може да приеме 
проектомярката, като отчита в 
максимална степен препоръките, 
направени от страна на Комисията и 
ОЕРД.
5. В рамките на три месеца след 
приемането от страна на 
Комисията, в съответствие с 
параграф 3, на обосновано решение, с 
което се изисква съответният 
национален регулаторен орган да 
измени проектомярката, 
националният регулаторен орган 
изменя или отменя проектомярката. 
Ако проектомярката бъде изменена, 
националният регулаторен орган 
провежда обществено обсъждане в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6, и повторно 
уведомява Комисията за изменената 
проектомярка в съответствие с член 
7.”

Or. en

Изменение 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да установи 
разпоредби за изпълнение във връзка с 
член 7, които определят формата, 
съдържанието и нивото на подробности 
за предоставяне в нотификациите, 
изисквани в съответствие с член 7, 
параграф 3, обстоятелствата, при които 
няма да се изискват нотификации, както 
и изчисляването на сроковете.

1. След като проведе обществената 
консултация и консултацията с 
националните регулаторни органи, 
Комисията може да приеме препоръка, 
която определя формата, съдържанието 
и нивото на подробности за 
предоставяне в уведомленията, 
изисквани в съответствие с член 7, 
параграф 3, обстоятелствата, при които 
няма да се изискват уведомления, както 
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и изчисляването на сроковете.

Or. es

Обосновка

The form, content and level of detail of the modifications are covered by the existing 
Commission Recommendation of 23 July 2003 on the notifications, time limits and 
consultations provided in Article 7 of Directive 2002/20/EC. The proposed wording, which is 
similar to the wording in Article 15(1), consolidates that instrument. 

Изменение 286
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да установи 
разпоредби за изпълнение във връзка с 
член 7, които определят формата, 
съдържанието и нивото на подробности 
за предоставяне в нотификациите, 
изисквани в съответствие с член 7, 
параграф 3, обстоятелствата, при които 
няма да се изискват нотификации, както 
и изчисляването на сроковете..

1. Комисията, като взема предвид в 
максимална степен становището на 
ОЕРД, може да установи препоръки 
и/или насоки във връзка с член 7, които 
определят формата, съдържанието и 
нивото на подробности за предоставяне 
в уведомленията, изисквани в 
съответствие с член 7, параграф 3, 
обстоятелствата, при които няма да се 
изискват уведомления, както и 
изчисляването на сроковете.

Or. en

Изменение 287
Mary Honeyball

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

1. Комисията може да установи 
разпоредби за изпълнение във връзка с 
член 7, които определят формата, 
съдържанието и нивото на подробности 
за предоставяне в нотификациите, 
изисквани в съответствие с член 7, 
параграф 3, обстоятелствата, при които 
няма да се изискват нотификации, както 
и изчисляването на сроковете.

1. Комисията, като вземе предвид в 
максимална степен становището на 
ОЕРД, има правомощия да установи 
препоръки и/или насоки във връзка с 
член 7, които определят формата, 
съдържанието и нивото на 
подробности за предоставяне в 
уведомленията, изисквани в 
съответствие с член 7, параграф 3, 
обстоятелствата, при които няма да се 
изискват уведомления, както и 
изчисляването на сроковете.

Or. en

Обосновка

 It is important that the Commission take account of BERT before issuing recomendation.

Изменение 288
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да установи 
разпоредби за изпълнение във връзка с 
член 7, които определят формата, 
съдържанието и нивото на 
подробности за предоставяне в
нотификациите, изисквани в 
съответствие с член 7, параграф 3, 
обстоятелствата, при които няма да се 
изискват нотификации, както и 
изчисляването на сроковете.

1. Комисията може да установи 
разпоредби за изпълнение във връзка с 
член 7, които определят формата и
съдържанието на уведомленията, 
изисквани в съответствие с член 7, 
параграф 3, обстоятелствата, при които 
няма да се изискват уведомления, както 
и изчисляването на сроковете.

Or. de
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Обосновка

Mit dieser Bestimmung würden nicht alle Märkte gleich behandelt werden. Alle 
Marktanalysen müssen Basisanforderungen erfüllen. 

Durchführungsmaßnahmen können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie 
haben. In diesem Fall muss ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.

Изменение 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/EО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

заличава се

Or. en

Обосновка

It remains vague what is meant by 'non-essential elements' in paragraph (2). Such proposed 
'implementing measures' might have a considerable financial impact on undertakings. Any 
potential changes must be reserved to full scrutiny in a legislative procedure on EU-level or 
left to Member States.
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Изменение 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/ЕО
Член 7a - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

заличава се

Or. es

Обосновка

In line with the amendment to paragraph 1, as a recommendation cannot amend essential 
elements of the Directive.

Изменение 291
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/EО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 

заличава се



AM\725136BG.doc 85/112 PE407.630v01-00

BG

нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Procedural specifications should only take the form of a Recommendation for which BERT 
should be consulted.

Изменение 292
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/EО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

заличава се

Or. de

Обосновка

Mit dieser Bestimmung würden nicht alle Märkte gleich behandelt werden. Alle 
Marktanalysen müssen Basisanforderungen erfüllen.

Durchführungsmaßnahmen können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie 
haben. In diesem Fall muss ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.
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Изменение 293
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/EО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива 
чрез нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 294
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2002/21/EО
Член 7а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 22, 
параграф 4.

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
целящи изменение на несъществени 
елементи от настоящата директива чрез 
нейното допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 22, 
параграф 4. По всяка спешна процедура 
се провежда консултация с ОЕРД.
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Or. en

Обосновка

BERT should be consulted for any implementing measures relating to Article 7.

Изменение 295
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако не е предвидено друго в член 
9 относно радиочестотите, държавите-
членки отчитат в максимална степен, че 
е желателно регулирането да бъде 
технологично неутрално и гарантират, 
че при изпълнението на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
и по-специално онези, насочени към 
постигане на ефективна конкуренция, 
националните регулаторни органи 
действат по същия начин.

Освен ако не е предвидено друго в член 
9 относно радиочестотите или освен ако 
не се изисква друго за изпълнение на 
целите, посочени в параграфи 2 до 4, 
държавите-членки отчитат в 
максимална степен, че е желателно 
регулирането на съответните, ясно 
определени пазари, да бъде 
технологично неутрално и гарантират, 
че при изпълнението на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
и по-специално онези, насочени към 
постигане на ефективна конкуренция, 
националните регулаторни органи 
действат по същия начин.

Or. de

Обосновка

Der Gedanke der Technologieneutralität ist zu begrüßen, sollte aber im Falle eines 
regulatorischen Zielekonflikts gegenüber anderen, wichtigeren Regulierungszielen 
zurücktreten. Ferner ist eine klare Abgrenzung der relevanten Märkte zueinander 
unabdingbar, und Technologieneutralität ist auf einen definierten Markt einzuschränken.
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Изменение 296
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) гарантиране, че ползвателите, 
включително потребителите с 
увреждания, възрастните потребители и 
потребителите със специфични 
социални потребности, извличат 
максимална полза що се отнася до 
избора, цената и качеството;

а) гарантиране, че ползвателите, 
включително потребителите с 
увреждания, възрастните потребители и 
потребителите със специфични 
социални потребности, извличат 
максимална полза що се отнася до 
избора, цената и качеството, като 
евентуални допълнителни нетни 
разходи, които доказано възникват за 
доставчика, когато му се възлагат 
съответни задължения, свързани с 
общественото благо, следва да се 
обезщетяват;

Or. de

Обосновка

Die Ausweitung dieser Verpflichtungen wird im Sinne einer Klarstellung eingeschränkt und 
dahingehend konkretisiert, dass Verpflichtungen im Sinne eines sozialen Ausgleichs 
gemeinwohlorientierte Aufgaben darstellen, deren Erbringung bei den Betreibern 
Nettomehrkosten verursachen kann, die bei Erbringung eines entsprechenden Nachweises von 
der öffentlichen Hand entsprechend abzugelten sind. Die Verantwortung der NRB für die 
Bereitstellung von Inhalten erscheint unangemessen.

Изменение 297
Gabriele Albertini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, в 
частност при достъпа до услуги във 
всички мрежи;

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Изменение 298
Stefano Zappalà

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантиране, че няма нарушаване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, в 
частност при достъпа до услуги във 
всички мрежи;

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.
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Изменение 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантиране, че няма нарушаване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, в 
частност при доставянето на 
съдържание и достъпа до услуги във 
всички мрежи;

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Изменение 300
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Die Ausweitung dieser Verpflichtungen wird im Sinne einer Klarstellung eingeschränkt und 
dahingehend konkretisiert, dass Verpflichtungen im Sinne eines sozialen Ausgleichs 
gemeinwohlorientierte Aufgaben darstellen, deren Erbringung bei den Betreibern 
Nettomehrkosten verursachen kann, die bei Erbringung eines entsprechenden Nachweises von 
der öffentlichen Hand entsprechend abzugelten sind. Die Verantwortung der NRB für die 
Bereitstellung von Inhalten erscheint unangemessen.

Изменение 301
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 302
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Der Telekommunikationsrechtsrahmen regelt den Zugang zu den Netzen. Die neue Regelung 
darf nicht in die Inhalte eingreifen. Die Mediengesetzgebung in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten sorgt.

Изменение 303
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантиране, че няма нарушаване или 
ограничаване на конкуренцията в 
сектора на електронните съобщения, в 
частност при доставянето на и достъпа 
до съдържание и услуги във всички 
мрежи;

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. It is vital that such services be made available from all telecommunications 
networks.

Изменение 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

It is important that public investments, which can play an important role in stimulation 
broadband network roll-out, do not distort markets nor are oprated on unfair terms when 
compared to private enterprises. Therefore, the NRAs should take the general State aid rules 
into account when promoting competition in the telecom sector.

Изменение 305
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква в)
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сътрудничество с Комисията и 
органа, за да се гарантира развитието на 
последователна регулаторна практика и 
последователното прилагане на 
настоящата директива и на 
Специфичните директиви.

г) сътрудничество в рамките на ОЕРД, 
за да се гарантира последователното 
прилагане на настоящата директива и на 
Специфичните директиви и развитието 
на последователна регулаторна 
практика, която същевременно 
отчита целите на настоящата 
директива при надлежно съобразяване 
с особените условия на отделните 
национални пазари.

Or. de

Обосновка
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Die Richtlinien gelten für eine Vielzahl völlig unterschiedlich entwickelter nationaler Märkte, 
auf denen unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Die nationalen 
Gegebenheiten sind gerade deshalb im Auge zu behalten, weil zum einen Märkte, auf denen 
wirksamer Wettbewerb herrscht, nicht überreguliert werden dürfen, zum anderen durch 
Regulierung auch nicht die weitere Entfaltung von Wettbewerb auf jenen Märkten behindert 
werden darf, auf denen dies noch nicht der Fall ist. BERT erscheint als der bestgeeignete 
Rahmen hierfür.

Изменение 306
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква в а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в параграф 2 се добавя следната 
буква:
„га) въпреки това при държави с 
недостатъчно развита фиксирана 
инфраструктура и слабо покритие за 
фиксираните и широколентовите 
услуги, НРО обсъждат 
необходимостта да се даде 
приоритет на целта за насърчаване 
на инвестициите в целите, отнасящи 
се до същинското стимулиране на 
конкуренцията.”

Or. en

Изменение 307
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква в а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се следният параграф:
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"3а. Националните регулаторни 
органи се стремят към създаването 
на подходяща регулаторна среда с цел 
подкрепа на инвестициите в новите 
мрежи за достъп; конкуренцията, 
основана на инфраструктура ще 
предостави уникални възможности за 
нововъведения. Подобна регулаторна 
среда следва, наред с другото:
а) да бъде предвидима за срок, който е 
съвместим с времето, необходимо за 
възвръщането на сериозни 
инвестиции;
б) да има за цел максималния 
географски обхват на конкуренцията, 
основана на инфраструктура;
в) да дава възможност за извличане на 
конкурентни преимущества от по-
бързото въвеждане в зависимост от 
географския регион, като по този 
начин се насърчава разгръщането на 
мрежи;
г) да привлича средства от 
финансовите пазари за високи 
стойности на първоначалните 
инвестиции в нови мрежи за достъп;
д) да допуска гъвкави доброволни 
търговски споразумения относно 
инвестициите и поделянето на риска 
между операторите, въвеждащи нови 
мрежи за достъп;
е) да взема предвид дългосрочните 
характеристики, които са 
необходими за възвръщане на 
инвестициите, направени в нова 
инфраструктура;
ж) да насърчава максимална и 
същевременно прозрачна гъвкавост на 
цените на дребно за услуги, 
предоставяни по новата 
инфраструктура.” 

Or. en
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Обосновка

A forward-looking access regime for next generation networks which aims at providing 
incentives for innovation and investment should be designed in a manner which allows for 
certainty, predictability and stability of the regulatory environment for potential investors.

Изменение 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа)В параграф 4 се добавя следната 
буква:
„жа) гарантиране на 
сътрудничеството между 
предприятията, предоставящи 
електронни съобщителни услуги и 
мрежи, и секторите, засегнати във 
връзка със защитата и насърчаването 
на законното съдържание в рамките
на електронните съобщителни услуги 
и мрежи.”

Or. en

Обосновка

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.
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Изменение 309
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) добавя се следният параграф:
4а. Националните регулаторни органи 
се стремят към създаването на 
подходяща регулаторна среда за 
инвестиции в нови инфраструктури 
за достъп, които разполагат с 
потенциала да насърчават 
конкуренцията, основана на 
инфраструктура.
Подобна регулаторна среда следва, 
наред с другото:
а) да насърчава инвестиции и 
нововъведения, продиктувани от 
пазарната конюнктура, включително 
като се допуснат споразумения за 
поделяне на инвестициите и договори 
за поделяне на риска на търговска 
основа;
б) да насърчава винаги когато е 
възможно конкуренцията, основаваща 
се на инфраструктура;
в) да допуска гъвкавост на цените, 
включително диференциация на 
цените на услугите на географски 
принцип и според качеството;
г) да се въздържа от въвеждането на 
ненужни регулаторни ограничения, 
когато предприятията могат да 
постигнат търговски споразумения;
д) да насърчава навременните 
инвестиции, включително като 
допуска по-благоприятни условия за 
по-ранни инвестиции в нови 
технологии и инфраструктури;
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е) да бъде пропорционална на 
местните характеристики и на 
конкурентоспособността на 
съответния географски пазар; 
ж) да бъде предвидима за срока, който 
е необходим за възвръщането на 
значимите инвестиции, необходими 
за новата инфраструктура за 
достъп;”

Or. en

Обосновка

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Изменение 310
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) В член 8 се добавя следният 
параграф 4а: 

"4а. За изпълнение на посочените в
членове 2, 3 и 4 политически цели, 
националните регулаторни органи 
трябва да си поставят за задача 
създаването на регулаторна среда за 
инвестиции в мрежова 
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инфраструктура за достъп, която, в 
частност, отговаря на следните 
критерии:
а) създаване на правна сигурност за 
периода от време, необходим за 
гарантиране на възвращаемостта от 
инвестициите;
б) постигане на максимален 
географски обхват на конкуренцията 
на основата на платформи; 
в) даване на възможност за 
постигането на конкурентни 
предимства от ускорено географско 
разширяване, за да се стимулира по 
този начин разширяване на мрежата;
г) привличане на капитал от 
финансовите пазари за високите 
първоначални инвестиции в нови 
мрежи за достъп;
д) даване на възможност за 
доброволни споразумения относно 
инвестициите и поделянето на риска 
между операторите на нови мрежи за 
достъп;
е) съобразяване с дългосрочните 
условия за доходност от 
инвестициите в нови мрежови 
инфраструктури; и насърчаване на 
максимална гъвкавост при тарифите 
за крайни потребители за услуги, 
които се предоставят чрез нови 
инфраструктури."

Or. de

Обосновка

Im Hinblick auf den Ausbau der Zugangsnetze der nächsten Generation muss der geltende 
Regulierungsrahmen an diese Investitionsherausforderungen angepasst werden. Die 
Regulierung muss die Bereitschaft von Marktteilnehmern fördern, in Next Generation Acess 
zu investieren und die entsprechenden Risiken einzugehen.
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Изменение 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 – буква д a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) В член 8 се добавя следният 
параграф:
„4а. Националните регулаторни 
органи имат за цел създаването на 
подходяща регулаторна среда за 
конкурентни инвестиции в нови 
мрежи за достъп, която дава 
уникална възможност за 
нововъведения и конкуренция на 
основата на платформи и води до 
дерегулиране. Подобна регулаторна 
среда следва, наред с другото:
а) да бъде предвидима за срок, който е 
съвместим с времето, необходимо за 
възвръщането на сериозни 
инвестиции;
б) да има за цел максималния 
географски обхват на конкуренцията 
на основата на платформи;
в) да дава възможност за извличане на 
конкурентни преимущества от по-
бързото въвеждане в зависимост от 
географския регион, като по този 
начин се насърчава разгръщането на 
мрежи;
г) да привлича средства от 
финансовите пазари за високи 
стойности на първоначалните 
инвестиции в нови мрежи за достъп;
д) да допуска гъвкави търговски 
споразумения относно инвестициите 
и поделянето на риска между 
операторите на нови мрежи за 
достъп.”
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Or. en

Обосновка

The current regulatory regime must be adapted to the investment challenges regarding the 
roll-out of Next Generation Access Networks. Regulation must enable market players to invest 
in NGAs and thus must take into account the risks involved.

Изменение 312
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) В член 8 се добавя следният 
параграф:
„4а. Националните регулаторни 
органи се стремят към създаването 
на подходяща регулаторна среда за 
инвестиции в нови инфраструктури 
за достъп, които разполагат с 
потенциала да насърчават 
конкуренцията, основана на 
инфраструктура.
Подобна регулаторна среда следва, 
наред с другото:
а) да насърчава инвестиции и 
нововъведения, продиктувани от 
пазарната конюнктура, включително 
като се допуснат споразумения за 
поделяне на инвестициите и договори 
за поделяне на риска на търговска 
основа;
б) да насърчава винаги когато е 
възможно конкуренцията, основаваща 
се на инфраструктура;

Or. en
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Обосновка

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts.

Изменение 313
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 – параграф 4 а (нов) – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а) В член 8, параграф 4а се добавя 
следната буква:

в) налагане на ex-ante регулаторни 
задължения само, когато липсва 
действителна и постоянна 
конкуренция и тяхното незабавно 
облекчаване или отмяна при появата 
на такава;

Or. en

Обосновка

Consistency with AM 20.

Изменение 314
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Добавя се следният член 8а:
„Член 8а

Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

спектър в Общността
1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране и 
хармонизиране на ползването на 
радио честоти в Общността.
2. Държавите-членки осигуряват 
съгласуването на подходите в 
областта на политиките и по 
целесъобразност, хармонизирани 
условия по отношение на наличието и 
ефикасната употреба на радио 
честотите, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар.
3. Държавите-членки гарантират 
съгласувано и своевременно 
предоставяне на информация относно 
разпределението, достъпността и 
ползването на радиочестоти в 
Общността.
4. Създава се комисия по политиката 
в областта на радиоспектъра (КПРС) 
с цел да допринесе за изпълнение на 
целите, поставени в параграфи от 1 
до 3.
КПРС предоставя консултации на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по въпроси на 
политиката в областта на 
радиоспектъра.
КПРС се състои от по един 
представител на високо равнище на 
всеки национален регулаторен орган, 
отговарящ за политиката в 
областта на радиоспектъра във всяка 
държава-членка. Комисията членува в 
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КПРС без право на глас.
5. По искане на Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, 
или по собствена инициатива, КПРС 
приема становища с обикновено 
мнозинство. Всяка държава-членка 
разполага с един глас, а Комисията 
няма право на глас.
6. Комисията, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, определя на всеки три години 
общи цели на политиката и издава 
незадължителни насоки за 
развитието на политика на 
Общността в областта на 
радиоспектъра.
7. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, да предлага законодателни 
мерки за изпълнение на целите на 
общата политика, както са 
определени в параграф 6.
8. КПСР представя доклад за 
годишната си дейност на 
Европейския парламент и на Съвета.“

Or. en

Обосновка

Points 4 and 9 of the Rapporteurs amendment 23 have been removed. These risk undermining 
Europe's negotiating position as agreed through CEPT and run counter to the principle of 
subsidiarity.

Изменение 315
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Добавя се следният член 8а:
„Член 8а:

Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

спектър в Общността
1. Държавите-членки сътрудничат 
помежду си и с Комисията на 
европейско и международно равнище 
при стратегическото планиране и 
хармонизиране на ползването на 
радио честоти в Общността. Те 
гарантират съгласуваност на 
подходите в областта на 
политиката по отношение на 
радиоспектъра с други национални 
политики или политики на ЕС, като 
например медийната политика.
2. Държавите-членки гарантират 
съгласуването на подходите в 
областта на политиката и, по 
целесъобразност, на хармонизираните 
условия с оглед достъпността и 
ефикасността на употребата на 
радиочестотите, необходими за 
създаването и функционирането на 
вътрешния пазар и в съответствие с 
икономическите, политическите, 
културните, здравните и социалните 
съображения, свързани с ползването 
на радиоспектъра.
3. Държавите-членки гарантират 
съгласувано и своевременно 
предоставяне на информация относно 
разпределението, достъпността и 
ползването на радиочестоти в 
Общността.
4. Държавите-членки гарантират 
ефективна координация на 
интересите на Общността в 
рамките на международни 
организации, когато ползването на 
радиоспекъра засяга политики на 
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Общността.
5. Създава се комисия по политиката 
в областта на радиоспектъра (КПРС) 
с цел да допринесе за изпълнение на 
целите, поставени в параграфи от 1 
до 4.
КПРС предоставя консултации на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията по въпроси на 
политиката в областта на 
радиоспектъра.
КПРС се състои от по един 
представител на високо равнище на 
всеки национален регулаторен орган, 
отговарящ за политиката в 
областта на радиоспектъра и един 
представител на високо равнище от
всеки независим регулаторен орган, 
отговарящ за медийното регулиране 
във всяка държава-членка. Комисията 
е член на КПРС без право на глас.
6. По искане на Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, 
или по собствена инициатива, КПРС 
приема становища с квалифицирано 
мнозинство. Всяка държава-членка 
разполага с един глас, а Комисията 
няма право на глас.
7. Комисията, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, определя на всеки три години 
общи цели на политиката и издава 
незадължителни насоки за 
развитието на политика на 
Общността в областта на 
радиоспектъра.
8. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
КПРС, да предлага законодателни 
мерки за изпълнение на целите на 
общата политика, както са 
определени в параграф 7.
9. Когато е необходимо за 
гарантирането на ефективно 
съгласуване на интересите на 
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Общността в рамките на 
международни организации, 
Комисията може, със съгласието на 
КПРС, да предложи на Европейския 
парламент и на Съвета мандат за 
преговори.
10. КПСР представя на Европейския 
парламент, на държавите-членки, на  
ОЕРД и на Съвета годишен доклад за 
дейността си.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Добавя се следният член: 
„Член 8а

Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

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

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
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binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance.

A new streamlined Committee, which should be composed of one representative of each 
regulatory Telecom and Media authority in the Member States - taking thus into account the 
existing links between regulation of transmission and regulation of content -  is proposed to 
assist in the development of an integrated EU spectrum policy.
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Добавя се следният член: 
„Член 8а

Съгласуване на политиките в 
областта на радиочестотния 

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

Strategy planning of radio spectrum on EU-level requires the respect of internationally 
binding agreements and Member States competences in respect to radio spectrum. Only 
through a better coordination of policy approaches will spectrum management in the EU 
advance.

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