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Изменение 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии, те спазват 
международните споразумения 
(включително тези, постигнати под 
егидата на Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU)) и вземат 
предвид съображенията по 
отношение на обществената 
политика.

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Изменение 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни власти се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни власти се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии, които 
отчитат международните 
разпоредби и интересите на 
обществената политика.

Or. es

Обосновка

The specific technical characteristics of radio frequencies on the one hand necessitate the 
administration thereof in accordance with international agreements going beyond relations 
between EU Member States and on the other hand make them the ideal means of achieving 
certain public policy objectives, in particular social and territorial cohesion, promotion of 
freedom of expression and cultural and linguistic diversity.

Изменение 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна 
територия в съответствие с член 8. Те 
гарантират, че разпределянето и 
предоставянето на такива 
радиочестоти от националните 

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
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регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии. В този 
случаи държавите-членки зачитат 
международните споразумения и 
могат да отчитат интересите на 
обществената политика.

Or. en

Обосновка

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected.

Изменение 321
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират 
ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

1. Отчитайки, че радиочестотите са 
обществено благо, което има важна 
социална, културна и икономическа 
стойност, държавите-членки 
гарантират ефективното управление на 
радиочестотите за електронни 
съобщителни услуги на тяхна територия 
в съответствие с член 8. Те гарантират, 
че разпределянето и предоставянето на 
такива радиочестоти от националните 
регулаторни органи се основава на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 322
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на употребата на 
радиочестоти навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта да бъде 
гарантирано ефикасно и ефективно 
използване на същите съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър).

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на употребата на 
радиочестоти навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта да бъде 
гарантирано ефикасно и ефективно 
използване на същите.

Or. en

Обосновка

Amendment consistent with Amendment 58 repealing the Radio Spectrum Decision with a 
view to achieving an integrated, simplified and coherent spectrum regulatory framework.

Изменение 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на употребата на 
радиочестоти навсякъде в Общността, 
в съответствие с необходимостта да 
бъде гарантирано ефикасно и 
ефективно използване на същите 
съгласно Решение № 676/2002/ЕО 
(Решение за радиочестотния спектър).

2. Държавите-членки насърчават 
хармонизирането на използването на 
радиочестотите навсякъде в Общността, 
в съответствие с необходимостта да 
бъде гарантирано ефикасно и ефективно 
използване на същите, което може да 
спомогне за осъществяване на 
икономия от мащаба и за 
оперативната съвместимост на 
услугите в полза на потребителя, и 
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съгласно Решение № 676/2002/ЕО 
(Решение за радиоспектъра).

Or. en

Изменение 324
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) С цел гарантиране на еднакво 
третиране, никой ползвател на 
радиочестотния спектър не следва да 
бъде освобождаван от задължението 
за плащане на нормалните такси или 
цени, установени за ползване на 
спектъра.

Or. ro

Обосновка

The amendment seeks to ensure consistency with recital 50.

Изменение 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
гарантират, доколкото е възможно, че 
всички видове технологии могат да се 
използват в честотните ленти, които са 
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за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги.

на разположение за електронни 
съобщителни услуги, както те са 
определени в техните национални 
планове за разпределение на 
радиочестотите и в радиорегламента 
на Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU).

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 326
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 
за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги.

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в и член 9г, държавите-
членки улесняват, доколкото е 
възможно, използването на всички 
видове радиомрежи или безжични 
технологии за достъп могат да се 
използват в честотните ленти, 
предоставени за електронни 
съобщителни услуги, в съответствие с 
техните национални радиочестотни 
планове и с разпоредбите на 
радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU).
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Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Изменение 327
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, 
отворени за електронни съобщителни 
услуги.

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, на 
разположение за електронни 
съобщителни услуги, в съответствие с 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и с 
разпоредбите на радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU).

Or. en

Обосновка

Adds the reference to national frequency allocation tables to the ITU Radio Regulation
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Изменение 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 
за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги.

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 
за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги в 
съответствие с техните национални 
планове за разпределение на 
радиочестотите и с разпоредбите на 
радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU).

Or. en

Обосновка

As frequencies cross borders beyond the EU, internationally binding agreements to avoid 
interference must be respected

Изменение 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
насърчават използването на всички 
видове радиомрежи или безжични 
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за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги.

технологии за достъп в честотните 
ленти, отворени за електронни 
съобщителни услуги, в съответствие с 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и 
като отчитат, доколкото е 
възможно, разпоредбите на 
международните организации по 
далекосъобщения.

Or. es

Обосновка

Moves to encourage the efficient use and effective management of radio frequencies are 
among the objectives of Article 8(2) and must be pursued with regard to not only frequency 
bands subject to general authorisation but also those subject to rights of use.

Изменение 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
радиомрежи или безжични технологии 
за достъп могат да се използват в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги.

3. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
технологии за достъп могат да се 
използват в честотните ленти, отворени 
за електронни съобщителни услуги.

Or. fr

Обосновка

All types of network cannot coexist without vital technical constraints to prevent interference 
(e.g. radio broadcasting networks and terrestrial mobile networks). Consequently, neutrality 
should be excluded as regards type of network.
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Изменение 331
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – встъпителна формулировка

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете радиомрежи или използвани 
безжични технологии за достъп, ако 
това е необходимо за: 

Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете радиомрежи или използвани за 
електронни съобщителни услуги 
безжични технологии за достъп, ако 
това е необходимо за:

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 332
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) избягване на вредни смущения, а) избягване риск от вредни смущения;

Or. en
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Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) избягване на вредни смущения, а) избягване риск от вредни смущения;

Or. es

Обосновка

Moves to encourage the efficient use and effective management of radio frequencies are 
among the objectives of Article 8(2) and must be pursued with regard to not only frequency 
bands subject to general authorisation but also those subject to rights of use.

Изменение 334
Paul Rübig

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) избягване на вредни смущения, а) избягване на вредни смущения, 
причинени от отсъствие на 
съгласуване между държавите-членки 
и операторите, които заемат съседни 
радиочестотни ленти,
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Or. en

Обосновка

The proposal should clarify what is to be understood as “harmful interference”, such as 
interference between borders or between operators using neighbouring bands.

Изменение 335
Reino Paasilinna

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантиране на качеството на 
услугата, 

Or. en

Обосновка

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Изменение 336
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) защита на общественото здраве от 
въздействието на електромагнитни 

б) гарантиране на техническото 
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полета, качество на услугата,

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 337
Robert Goebbels

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет на 
общо разрешение; или

в) спазване на задължение по силата 
на международно споразумение 
относно ползването на честоти или 
радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU),

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.
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Изменение 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на максимално
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет 
на общо разрешение,

в) насърчаване на ефикасното
ползване и гарантиране на 
ефективното управление на 
радиочестоти, така че да се гарантира 
техническото качество на услугата,

Or. es

Обосновка

Moves to encourage the efficient use and effective management of radio frequencies are 
among the objectives of Article 8(2) and must be pursued with regard to not only frequency 
bands subject to general authorisation but also those subject to rights of use.

Изменение 339
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет 
на общо разрешение, или

в) гарантиране на ефикасно ползване на 
радиочестотите, или 

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
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reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 340
Erika Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
ако ползването на честоти е предмет 
на общо разрешение; или

в) гарантиране на максимално 
съвместно ползване на радиочестоти, 
или

Or. en

Изменение 341
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) защита на общественото здраве 
от въздействието на 
електромагнитни полета,

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
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terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 342
Robert Goebbels

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) гарантиране на ефикасно ползване 
на радиочестотите, или

Or. en

Изменение 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) запазване на ефикасно ползване на 
спектъра,

Or. en

Обосновка

The general philosophy of spectrum policy should strive at ensuring efficient use of the 
spectrum.
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Изменение 344
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure general interest objectives.

Изменение 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Necessary to ensure coherence with article 9.4.
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Изменение 346
Reino Paasilinna

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазване на задължение съгласно 
съответно международно 
споразумение във връзка с ползването 
на честоти.

Or. en

Обосновка

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Amendment 347
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – paragraph 3 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Държавите-членки гарантират, 
че на всеки три години се извършват 
технически замервания и 
епидемиологични изследвания с оглед 
набелязване на мерки, необходими за 
защита на общественото здраве от 
електромагнитните полета.
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Or. ro

Обосновка

In view of the numerous concerns expressed regarding the impact of electromagnetic fields on 
public health, it is necessary to carry out epidemiological surveys and specific measurements 
on a regular basis.

Изменение 348
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, на 
разположение за електронни 
съобщителни услуги, в съответствие с 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и с 
разпоредбите на радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни мерки за видовете 
електронни съобщителни услуги, които 
следва да бъдат предоставяни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 
да се предоставят в честотните ленти, на 
разположение за електронни 
съобщителни услуги, в съответствие с 
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и с 
разпоредбите на радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни мерки за видовете 
електронни съобщителни услуги, които 
следва да бъдат предоставяни.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Изменение 350
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
улесняват, доколкото е възможно, 
използването на всички видове 
електронни съобщителни услуги, в 
съответствие с техните национални 
радиочестотни планове и с 
разпоредбите на радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Изменение 351
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея, държавите-членки 
улесняват, доколкото е възможно, 
използването на всички видове 
електронни съобщителни услуги в 
честотните ленти, на разположение за 
електронни съобщителни услуги, в 
съответствие с техните национални 
радиочестотни планове и с 
разпоредбите на радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures. A policy of 
technology and service neutrality and “flexibility” raises the issue of how satellite and 
terrestrial (particularly mobile) technologies can operate in the same or adjacent bands.

Изменение 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 

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

съгласно член 9в, държавите-членки 
насърчават мерки за гарантиране, че 
всички видове електронни съобщителни 
услуги могат да се предоставят в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги. 
Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни, в съответствие с 
техните национални радиочестотни 
планове, в този случай, в 
съответствие с разпоредбите на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU)

Or. es

Обосновка

Regarding the first proposal, the need to ensure concordance between national frequency 
tables and the relevant international regulations should be mentioned.

Regarding the second, the need to ensure high quality service for end-users is one of the 
general interest objectives.

Regarding the third, it is necessary to include a reference to the specific nature of radio and 
television services.

Изменение 353
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, че всички видове 
електронни съобщителни услуги могат 

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

да се предоставят в честотните ленти, на 
разположение за електронни 
съобщителни услуги, в съответствие с
техните национални планове за 
разпределение на радиочестотите и с 
разпоредбите на радиорегламента на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (IТU). Въпреки това, 
държавите-членки могат да разпоредят 
пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be circumscribed to the possibilities offered by the ITU Radio 
Regulations that determine how services can co-exist in a given band (e.g. primary users are 
protected and neighbouring countries agree)

Изменение 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Освен ако не е предвидено друго във 
втората алинея или в мерките, приети 
съгласно член 9в, държавите-членки 
гарантират, в съответствие с 
международно договорените планове 
за радиочестоти и с разпоредбите на 
радиорегламента на Международния 
съюз по далекосъобщения (IТU), че 
всички видове електронни съобщителни 
услуги могат да се предоставят в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги. 
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услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

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

Or. en

Обосновка

The proposal does not recognise or address the importance of ensuring compatibility with the 
ITU rules and procedures and international legally binding constraints arising under them. 
The efficient use of spectrum necessitates compliance with the ITU filing and coordination 
process.

Изменение 355
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки гарантират, че 
всички видове електронни съобщителни 
услуги могат да се предоставят в 
честотните ленти, отворени за 
електронни съобщителни услуги. 
Въпреки това, държавите-членки могат 
да разпоредят пропорционални и 
недискриминационни ограничения за 
видовете електронни съобщителни 
услуги, които следва да бъдат 
предоставяни.

Or. en
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Обосновка

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Изменение 356
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The ITU Radio Regulations govern spectrum arrangements between countries, primarily to 
offer protection against interference, but deliberately give Member States flexibility to deviate 
from the regulations on a national basis or where agreed bilaterally. Similar flexibility is also 
needed with respect to national allocation plans as they can lack transparency and may not 
be legally binding and are frequently altered.
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Изменение 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите. 

Ограничения, които изискват дадена 
електронна съобщителна услуга да се 
предоставя в специфична честотна 
лента, се обосновават за да се гарантира 
изпълнението на цел от общ интерес в 
съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
необходимост от гарантиране на 
съответното качество на услуги за 
крайните потребители или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализма на медиите и 
предоставянето на радио- и 
телевизионни разпръсквателни 
услуги.

Or. es

Обосновка

Regarding the first proposal, the need to ensure concordance between national frequency 
tables and the relevant international regulations should be mentioned.

Regarding the second, the need to ensure high quality service for end-users is one of the 
general interest objectives.

Regarding the third, it is necessary to include a reference to the specific nature of radio and 
television services.
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Изменение 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие 
и плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
електронна съобщителна услуга да се 
предоставя в специфична честотна 
лента, се оправдават с цел гарантиране 
на изпълнението на цел от общ интерес, 
както е определена в националното 
законодателство, в съответствие с 
правото на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите, включително 
радиотелевизионните услуги.

Or. en

Обосновка

The reference in the second subparagraph in 9.4 to” the promotion of cultural and linguistic 
diversity and media pluralism” is too limiting and should be expanded to refer specifically to 
broadcasting services.

Изменение 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
електронна съобщителна услуга да се 
предоставя в специфична честотна 
лента, се обосновават за да се гарантира 
изпълнението на цел от общ интерес в 
съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
или, както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализма на медиите или 
предоставянето на радио- и 
телевизионни разпръсквателни 
услуги.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 360
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес, определена в 
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на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността,
насърчаването на културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите.

националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
или насърчаването на цели в областта 
на кулутурата и медийната 
политика като културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността,
насърчаването на културното и езиково 

Мерки, които изискват дадена услуга да 
се предоставя в специфична честотна 
лента, се оправдават с цел гарантиране 
на изпълнението на цел от общ интерес, 
определена в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или 
насърчаването на цели в областта на 
кулутурата и медийната политика 
като културното и езиково 
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многообразие и плурализъм на медиите. многообразие и плурализъм на медиите.

Or. en

Обосновка

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Изменение 362
Robert Goebbels

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността,
насърчаването на културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
електронна съобщителна услуга, да се 
предоставя в специфична честотна 
лента, се оправдават с цел гарантиране 
на изпълнението на цел от общ интерес 
в съответствие с правото на Общността, 
като опазване на човешкия живот, 
предоставяне на универсални или 
обществени услуги, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, ефикасно ползване на 
радиочестоти или ефективно 
управление на радиочестотния 
спектър, така че да отчита 
международните ангажименти и 
практики, или, както е определено в 
националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността, 
насърчаването на културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите.
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Or. en

Обосновка

References to the 2002 EC Spectrum Decision and the ITU Radio Regulations are essential to 
ensure consistency between EU rules, and compliance of EU rules with international rules 
reflected in national frequency allocation tables. The effective management of spectrum is the 
responsibility of the NRA and requires compliance with ITU procedures.

Изменение 363
Reino Paasilinna

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, предоставяне на 
универсални или обществени услуги,
насърчаване на социално, регионално и 
териториално сближаване, избягване на 
неефикасно ползване на радиочестоти, 
или както е определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Or. en

Обосновка

In addition to harmful interference also ‘quality of service’ should be a criterion for 
providing restrictions to the technological neutrality. This is particularly important in cases 
where shared use of spectrum is allowed. Also a reference should be made to relevant 
international agreements (e.g. ITU). ‘The provision of universal or public service’ should be 
added to the list of possible restrictions. Fixed networks are being replaced by mobile 
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communications networks and the mobile communications networks as a means to deliver 
universal service should be ensured. References to article 9c should be deleted.

Изменение 364
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, избягване на неефикасно 
ползване на радиочестоти, или, както е 
определено в националното 
законодателство в съответствие с 
правото на Общността, насърчаването 
на културното и езиково многообразие и 
плурализъм на медиите.

Ограничения, които изискват дадена 
услуга да се предоставя в специфична 
честотна лента, се оправдават с цел 
гарантиране на изпълнението на цел от 
общ интерес в съответствие с правото 
на Общността, като опазване на 
човешкия живот, насърчаване на 
социално, регионално и териториално 
сближаване, насърчаване на по-добър 
достъп до информационното 
общество за всички граждани,
избягване на неефикасно ползване на 
радиочестоти, или както е определено в 
националното законодателство в 
съответствие с правото на Общността, 
насърчаването на културното и езиково 
многообразие и плурализъм на медиите.

Or. de

Обосновка

The access of all citizens to the Information Society is one of the main objectives of the Lisbon 
Strategy.  It is therefore in the public interest that this should be specifically included in the 
list of grounds for possible derogations from the principle of service neutrality
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Изменение 365
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 368
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

предоставянето на други електронни 
съобщителни услуги в специфична 
честотна лента, може да се разпореди 
само, ако е оправдано от нуждата от 
защита на услуги, свързани с опазване 
на човешкия живот или за да 
гарантира изпълнението на цел от 
общ интерес, определена в 
националното законодателство в 
съответствие с правото на 
Общността.

Or. en

Изменение 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от ограничения, 
посочени в параграфи 3 и 4.

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от ограничения, 
посочени в параграфи 3 и 4. 

В компетенцията на държавите-членки е 
определянето на обхвата и характера на 
всяко изключение.

Or. en

Изменение 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от 
ограничения, посочени в параграфи 3 и 
4.

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от цели от 
общ интерес, посочени в параграфи 3 и 
4.

Or. en

Изменение 372
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки преразглеждат редовно 
необходимостта от ограничения, посочени в 
параграфи 3 и 4.

5. Държавите-членки преразглеждат 
редовно необходимостта от ограничения, 
посочени в параграфи 3 и 4. Те 
представят доклад за това, който се 
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прави публично достояние.

Or. en

Изменение 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграфи 3 и 4 се прилагат за
разпределяне и предоставяне на 
радиочестоти след 31 декември 2009 г.

6. Параграфи 3 и 4 се прилагат при
разпределянето и предоставянето на 
радиочестоти след [дата на 
транспониране].

Or. en

Изменение 374
Alexander Alvaro

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки възнамеряват 
да разделят радиочестотния спектър 
в дециметровия обхват UHF ІV/V 
(диапазон 470-862 Mhz) на равни 
части за по-нататъшното развитие 
на услугите за радио- и телевизионно 
разпръскване и мобилните 
съобщителни услуги.
Държавите-членки следват 
решенията на Световната 
конференция по радиосъобщения 
(WRC) 2007. Хармонизираната 
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честотна лента в диапазона 790-862 
Mhz се освобождава и предоставя на 
мобилните шикоролентови услуги не 
по-късно от шест месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива.
По искане на оператор на мрежа НРО 
проверява дали съществуващите 
предоставяния и разпределения на 
радиочестоти, издадени за доставка 
на радио- и телевизионно 
съдържание, са необходими за 
изпълнението на целите, посочени в 
член 9, параграф 4. Проверката се 
осъществява в рамките на три 
месеца. В случай че предоставянията 
и разпределенията не са необходими 
за изпълнение на целите, в рамките 
на шест месеца националните 
регулаторни органи извършват нови 
предоставяния в полза на мобилните 
съобщителни услуги. При наличие на 
основателни причини и след като 
уведоми Комисията, националният 
регулаторен орган може да вземе 
решение за преразпределение на 
въпросните радиочестоти.

Or. en

Изменение 375
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки възнамеряват 
да разделят радиочестотния спектър 
в дециметровия обхват UHF ІV/V 
(диапазон 470-862 MHz) на равни 
части, за да се развиват услугите за 
радио- и телевизионно разпръскване и 
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мобилните съобщителни услуги.
На първо място държавите-членки 
следват решенията на Световната 
конференция по радиосъобщения 2007. 
Хармонизираната честотна лента в 
диапазона 790-862 MHz се 
освобождава и предоставя на 
мобилните шикоролентови услуги във 
възможно най-кратък срок, но не по-
късно от шест месеца след датата на 
влизането в сила на настоящата 
директива.
Впоследствие най-малко една трета
от радиочестотния спектър в 
дециметровия обхват UHF ІV/V 
(диапазон 470-862 MHz), освободен в 
процеса на цифровото превключване 
на радиотелевизионните услуги, 
веднага се предоставя и разпределя на 
мобилни широколентови мрежи до 
постигане на посочената в параграф 
първи цел. Честотите се 
предоставят и разпределят на 
мобилните широколентови мрежи по 
хармонизиран начин. За целта 
незабавно се дава ход на 
необходимите процедури на 
планирране.
По искане на оператор на мобилна 
мрежа националният регулаторен 
орган проверява дали 
съществуващите предоставяния и 
разпределения на радиочестоти, 
издадени за доставка на радио и 
телевизионно съдържание, са 
необходими за изпълнението на 
целите, посочени в член 9, параграф 4. 
Проверката се осъществява в 
рамките на три месеца. В случай че 
предоставянията и разпределенията 
не са необходими за изпълнение на 
целите, в рамките на шест месеца 
националните регулаторни органи 
извършват нови предоставяния в 
полза на мобилните съобщителни 
услуги. При наличие на основателни 
причини и след като уведоми 
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Комисията, националният 
регулаторен орган може да удължи 
крайния срок с още три месеца.

Or. en

Изменение 376
Ján Hudacký

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки възнамеряват 
да разделят радиочестотния спектър 
в дециметровия обхват UHF ІV/V 
(диапазон 470-862 MHz) на равни 
части, за да се развиват услугите за 
радио- и телевизионно разпръскване и 
мобилните съобщителни услуги.
На първо място държавите-членки 
следват решенията на Световната 
конференция по радиосъобщения 2007. 
Хармонизираната честотна лента в 
диапазона 790-862 MHz се 
освобождава и предоставя на 
мобилните шикоролентови услуги във 
възможно най-кратък срок, но не по-
късно от шест месеца след датата на 
влизането в сила на настоящата 
директива.
Впоследствие най-малко две трети 
от радиочестотния спектър в 
дециметровия обхват UHF ІV/V 
(диапазон 470-862 MHz), освободен в 
процеса на цифровото превключване 
на радиотелевизионните услуги, 
веднага се предоставя и разпределя на 
мобилни широколентови мрежи до 
постигане на посочената в параграф 
първи цел. Честотите се 
предоставят и разпределят на 
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мобилните широколентови мрежи по 
хармонизиран начин. За целта 
незабавно се дава ход на 
необходимите процедури на 
планирране.
По искане на оператор на мобилна 
мрежа националният регулаторен 
орган проверява дали 
съществуващите предоставяния и 
разпределения на радиочестоти, 
издадени за доставка на радио и 
телевизионно съдържание, са 
необходими за изпълнението на 
целите, посочени в член 9, параграф 4. 
Проверката се осъществява в 
рамките на три месеца. В случай че 
предоставянията и разпределенията 
не са необходими за изпълнение на 
целите, в рамките на шест месеца 
националните регулаторни органи 
извършват нови предоставяния в 
полза на мобилните съобщителни 
услуги. При наличие на основателни 
причини и след като уведоми 
Комисията, националният 
регулаторен орган може да удължи 
крайния срок с още три месеца.

Or. en

Изменение 377
Werner Langen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/EО
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки се стремят да 
разделят радиочестотния спектър в 
свръхвисокия честотен обхват UHF 
ІV/V (диапазон 470-862 Mhz) на равни 
части за бъдещото развитие на 
услугите за радио- и телевизионно 
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разпръскване и мобилните 
съобщителни услуги.
Като начало държавите-членки 
следва да следват решенията на 
Световната конференция по 
радиосъобщения 2007.  
Хармонизираният подобхват в 
честотите 790-862 MHz следва да 
бъде освободен и предоставен във 
възможно най-кратък срок, и не по-
късно от 6 месеца след влизане в сила 
на настоящата директива, за 
мобилни съобщителни 
широколентови услуги.
След това най-малко две трети от 
честотите, които ще бъдат 
допълнително освободени в 
свръхвисокия честотен обхват (UHF) 
IV/V (470-862 MHz) посредством 
цифровизацията на 
радиоразпръскването следва да бъдат 
пряко предоставени на 
широколентови мобилни мрежи, 
докато се постигне целта от равно 
поделяне на честотите между радио-
и мобилните съобщителни услуги.  
Честотите следва да бъдат 
предоставени по хармонизиран начин. 
Необходимите за това планови 
процедури започват незабавно.
По искане на доставчик на мобилни 
съобщителни услуги националният 
регулаторен орган трябва да проучи 
дали настоящото разделение и 
предоставяне на радиочестоти за 
радиоразпръскване е необходимо за 
постигане на целите, изброени в член 
9, параграф 4.  Проверката следва да 
бъде приключена в рамките на три 
месеца.  Ако се установи, че 
разделението и предоставянето не са 
необходими за постигането на тези 
цели, националният регулаторен 
орган трябва пристъпи към 
преразпределяне за мобилни 
съобщителни услуги в срок от шест 
месеца.  Ако се появят наложителни 
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причини, националният регулаторен 
орган може, след като уведоми 
Комисията, да удължи допълнително 
срока с три месеца.

Or. de

Обосновка

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten.
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Изменение 378
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки гарантират 
освобождаването на цифровия 
дивидент от честотния спектър, 
който ще осигури по-добър достъп до 
информационното общество за 
всички.

Or. en
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Изменение 379
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Article 1 – point 9
Директива 2002/21/ЕО
Article 9 – paragraph 6 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки прилагат 
разпоредбите на параграфи 3–6, 
отчитайки в максимална степен 
оценката, дадена от съответните 
технически организации и 
организации за стандартизация, и 
след провеждане на консултации със 
заинтересованите страни. При 
прилагането на този член 
държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за гарантиране на 
лоялна конкуренция, като отчитат 
напълно инвестициите, направени от 
участниците на пазара за 
придобиване на радиочестотите.

Or. en

Изменение 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Преглед на ограниченията на 

съществуващи права
1. За период от пет години, започващ 
на [1 януари 2010 г.], държавите-
членки гарантират, че 
притежателите на права на ползване 
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на радиочестоти, предоставени преди 
тази дата, могат да подадат 
заявление до компетентния 
национален регулаторен орган за 
преразглеждане на ограниченията на 
техните права в съответствие с 
член 9, параграфи 3 и 4. 
Преди приемане на своето решение, 
компетентният национален 
регулаторен орган нотифицира 
притежателя на права относно 
преразглеждането на ограниченията, 
като посочва обхвата на правото след 
преразглеждането и му дава приемлив 
срок за оттегляне на заявлението. 
Ако притежателят на права 
оттегли своето заявление, правото 
остава непроменено до неговото 
изтичане или до края на 5-годишния 
период, в зависимост от това коя 
дата настъпи по-рано.
2. Ако притежателят на права, 
посочен в параграф 1, е доставчик на 
радио- и телевизионно съдържание и 
правото за ползване на радиочестоти 
е предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да 
се отправя само по отношение на 
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на 
такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става 
ненужна за изпълнението на тази цел 
в резултат от прилагането на член 9, 
параграфи 3 и 4, подлежи на нова 
процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.
3. След петгодишния период, 
предвиден в параграф 1, държавите-
членки предприемат всички 
подходящи мерки за гарантиране, че 
член 9, параграфи 3 и 4 се прилагат за 
всички оставащи предоставяния и 
разпределения на радиочестоти, 
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които са съществували в момента на 
влизане в сила на настоящата 
директива.
4. При прилагане на настоящия член 
държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за гарантиране на 
лоялна конкуренция.

Or. en

Изменение 381
Robert Goebbels

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а заличава се
Преглед на ограниченията на 

съществуващи права
1. За период от пет години, започващ 
на [1 януари 2010 г.], държавите-
членки гарантират, че 
притежателите на права на ползване 
на радиочестоти, предоставени преди 
тази дата, могат да подадат 
заявление до компетентния 
национален регулаторен орган за 
преразглеждане на ограниченията на 
техните права в съответствие с 
член 9, параграфи 3 и 4. 
Преди приемане на своето решение, 
компетентният национален 
регулаторен орган нотифицира 
притежателя на права относно 
преразглеждането на ограниченията, 
като посочва обхвата на правото след 
преразглеждането и му дава приемлив 
срок за оттегляне на заявлението. 
Ако притежателят на права 
оттегли своето заявление, правото 
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остава непроменено до неговото 
изтичане или до края на 5-годишния 
период, в зависимост от това коя 
дата настъпи по-рано.
2. Ако притежателят на права, 
посочен в параграф 1, е доставчик на 
радио- и телевизионно съдържание и 
правото за ползване на радиочестоти 
е предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да 
се отправя само по отношение на 
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на 
такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става 
ненужна за изпълнението на тази цел 
в резултат от прилагането на член 9, 
параграфи 3 и 4, подлежи на нова 
процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.
3. След петгодишния период, 
предвиден в параграф 1, държавите-
членки предприемат всички 
подходящи мерки за гарантиране, че 
член 9, параграфи 3 и 4 се прилагат за 
всички оставащи предоставяния и 
разпределения на радиочестоти, 
които са съществували в момента на 
влизане в сила на настоящата 
директива.
4. При прилагане на настоящия член 
държавите-членки предприемат
подходящи мерки за гарантиране на 
лоялна конкуренция.

Or. en
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Изменение 382
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 383
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За период от пет години, започващ на 
[дата на транспониране], държавите-
членки  могат да гарантират, че 
притежателите на права на ползване на 
радиочестоти, предоставени преди тази дата 
за срок от не по-малко от пет години, 
могат да подадат заявление до компетентния 
национален регулаторен орган за 
преразглеждане на ограниченията на 
техните права в съответствие с член 9, 
параграфи 3 и 4. До 1 януари 2015 г. 
държавите-членки предприемат всички 
подходящи мерки, за да гарантират, че 
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член 9, параграфи 3 и 4 се прилагат по 
отношение на всички предоставяния и 
разпределения на радиочестоти, 
съществували в момента на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Изменение 384
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До [1 януари 2015 г.] държавите-членки 
предприемат всички подходящи мерки, за 
да гарантират, че член 9, параграфи 3 и 4 
се прилагат по отношение на всички 
предоставяния и разпределения на 
радиочестоти, съществували в момента 
на влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 385
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За период от пет години, започващ на
[1 януари 2010 г.], държавите-членки 
гарантират, че притежателите на права 
на ползване на радиочестоти, 

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

права на ползване на радиочестоти, 
предоставени преди 1 януари 2010 г., 
могат да подадат заявление до 
компетентния национален регулаторен 
орган за преразглеждане на 
ограниченията на техните права в 
съответствие с член 9, параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 386
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 387
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди приемане на своето решение, 
компетентният национален регулаторен
орган нотифицира притежателя на права 

Преди приемане на своето решение, 
компетентният национален орган 
нотифицира притежателя на права 



PE407.631v01-00 54/104 AM\725138BG.doc

BG

относно преразглеждането на 
ограниченията, като посочва обхвата на 
правото след преразглеждането и му дава 
приемлив срок за оттегляне на 
заявлението.

относно преразглеждането на 
ограниченията, като посочва обхвата на 
правото след преразглеждането и му дава 
приемлив срок за оттегляне на 
заявлението.

Or. en

Изменение 388
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 а – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако притежателят на права оттегли 
своето заявление, правото остава 
непроменено до неговото изтичане или 
до края на 5-годишния период, в 
зависимост от това коя дата 
настъпи по-рано.

Ако притежателят на права оттегли 
своето заявление, правото остава 
непроменено до неговото изтичане.

Or. en

Изменение 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 а – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако притежателят на права оттегли 
своето заявление, правото остава 
непроменено до неговото изтичане или 
до края на 5-годишния период, в 
зависимост от това коя дата 
настъпи по-рано.

Ако притежателят на права оттегли 
своето заявление, правото остава 
непроменено до неговото изтичане. 
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Or. es

Обосновка

Because of the existence of rights of use which might affect third parties, it is necessary to 
have sufficient time to take the necessary regulatory measures. 

Изменение 390
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, 
посочен в параграф 1, е доставчик на 
радио- и телевизионно съдържание и 
правото за ползване на радиочестоти 
е предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да 
се отправя само по отношение на 
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на 
такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става 
ненужна за изпълнението на тази цел 
в резултат от прилагането на член 9, 
параграфи 3 и 4, подлежи на нова 
процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.

2. Настоящият член не се прилага по 
отношение на ограниченията, 
въведени от държавите-членки с цел 
способстване за осъществяване на 
целите на културната политика и 
медиите, като например културно и 
езиково многообразие и плурализъм на 
медиите.

Or. fr

Обосновка

Since the Member States are responsible for defining the scope, nature and duration of 
restrictions on the principles of technological and service neutrality with a view to promoting 
cultural and media policy objectives, the review procedure provided for in Article 9 would not 
be suitable in such instances. Furthermore, paragraph 2 confuses two different points: the 
review of restrictions and the review of user rights as such, the second being covered by 
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Article 5(2) of the Authorisation Directive.

Изменение 391
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да 
се отправя само по отношение на
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на такава 
цел. Частта от радиочестотите, която 
става ненужна за изпълнението на тази 
цел в резултат от прилагането на 
член 9, параграфи 3 и 4, подлежи на 
нова процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
включително предоставянето на 
радиотелевизионни услуги, правото на 
ползване на частта от радиочестотите, 
която е разпределена за изпълнението 
на такава цел, остава непроменено до 
изтичане на неговия срок. Частта от 
радиочестотите, която може да стане
ненужна за изпълнението на тази цел, 
подлежи на нова процедура по 
предоставяне в съответствие с
член 9, параграфи 3 и 4 от 
настоящата директива и член 7, 
параграф 2 от Директивата за 
разрешение.

Or. en

Изменение 392
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е предоставено 
за изпълнението на специфична цел от 
общ интерес, заявление за 
преразглеждане може да се отправя 
само по отношение на частта от 
радиочестотите, която е необходима за 
изпълнението на такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става ненужна за
изпълнението на тази цел в резултат от 
прилагането на член 9, параграфи 3 и 4,
подлежи на нова процедура по 
предоставяне в съответствие с член 7, 
параграф 2 от Директивата за разрешение.

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е предоставено 
за изпълнението на специфична цел от 
общ интерес, включително предоставяне 
на радиотелевизионни услуги, правото 
на ползване на частта от радиочестотите, 
която е необходима за изпълнението на 
такава цел остава непроменено до 
изтичане на неговия срок. Частта от 
радиочестотите, чиято употреба се 
отклонява от изпълнението на тази цел, 
подлежи на нова процедура по 
предоставяне в съответствие с член 9, 
параграфи 3 и 4 от настоящата 
директива и член 7, параграф 2 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директивата за 
разрешение).

Or. en

Изменение 393
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да 
се отправя само по отношение на
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на такава
цел. Частта от радиочестотите, която 
става ненужна за изпълнението на тази 

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
правото да се използва частта от 
радиочестотите, която е необходима за 
изпълнението на тази цел остава 
непроменено до изтичане на неговия 
срок. Частта от радиочестотите, която 
става ненужна за изпълнението на тази 
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цел в резултат от прилагането на 
член 9, параграфи 3 и 4, подлежи на 
нова процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.

цел, подлежи на нова процедура по 
предоставяне в съответствие с член 9, 
параграфи 3 и 4 от настоящата 
директива и член 7, параграф 2 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директивата за 
разрешение).

Or. en

Изменение 394
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е предоставено 
за изпълнението на специфична цел от 
общ интерес, заявление за 
преразглеждане може да се отправя само 
по отношение на частта от 
радиочестотите, която е необходима за 
изпълнението на такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става ненужна за 
изпълнението на тази цел в резултат от 
прилагането на член 9, параграфи 3 и 4,
подлежи на нова процедура по 
предоставяне в съответствие с член 7, 
параграф 2 от Директивата за 
разрешение.

 2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е предоставено 
за изпълнението на специфична цел от 
общ интерес, заявление за 
преразглеждане може да се отправя само 
по отношение на частта от 
радиочестотите, която е необходима за 
изпълнението на такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става ненужна за 
изпълнението на тази цел подлежи на 
нова процедура по предоставяне в 
съответствие с член 9, параграфи 3 и 4 
от настоящата директива и член 7, 
параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директивата за разрешение). 
Държавите-членки гарантират, че 
всички необходими предпоставки за 
бързото постигане на целите, 
посочени в член 9, параграф 7, са 
налице и че посоченият в параграфа 
срок се спазва.

Or. en
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Изменение 395
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е предоставено 
за изпълнението на специфична цел от 
общ интерес, заявление за преразглеждане 
може да се отправя само по отношение на 
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на такава 
цел. Частта от радиочестотите, която става 
ненужна за изпълнението на тази цел в 
резултат от прилагането на член 9, 
параграфи 3 и 4, подлежи на нова 
процедура по предоставяне в съответствие 
с член 7, параграф 2 от Директивата за 
разрешение.

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е предоставено 
за изпълнението на специфична цел от 
общ интерес, заявление за преразглеждане 
може да се отправя само по отношение на 
частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на такава 
цел. Частта от радиочестотите, която става 
ненужна за изпълнението на тази цел в 
резултат от прилагането на член 9, 
параграфи 3 и 4, подлежи на нова 
процедура по предоставяне в съответствие 
с член 7, параграф 2 от Директивата за 
разрешение.  Държавите-членки 
гарантират, че всички условия, 
необходими за бързото постигане на 
целите, определени в член 9р параграф 7, 
са изпълнени и че срокът, упоменат в 
член 9, параграф 7, е спазен.

Or. de

Обосновка

This amendment is intended to ensure that the attainment of the objectives of developing 
mobile broadband services and promoting cultural and linguistic diversity is not delayed.

Изменение 396
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, 
заявление за преразглеждане може да се 
отправя само по отношение на частта от 
радиочестотите, която е необходима за 
изпълнението на такава цел. Частта от 
радиочестотите, която става ненужна за 
изпълнението на тази цел в резултат от 
прилагането на член 9, параграфи 3 и 4, 
подлежи на нова процедура по 
предоставяне в съответствие с член 7, 
параграф 2 от Директивата за 
разрешение.

2. Ако притежателят на права, посочен в 
параграф 1, е доставчик на радио- и 
телевизионно съдържание и правото за 
ползване на радиочестоти е 
предоставено за изпълнението на 
специфична цел от общ интерес, а не е 
закупено, заявление за преразглеждане 
може да се отправя само по отношение 
на частта от радиочестотите, която е 
необходима за изпълнението на такава 
цел. Частта от радиочестотите, която 
става ненужна за изпълнението на тази 
цел в резултат от прилагането на член 9, 
параграфи 3 и 4, подлежи на нова 
процедура по предоставяне в 
съответствие с член 7, параграф 2 от 
Директивата за разрешение.

Or. en

Изменение 397
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След петгодишния период, 
предвиден в параграф 1, държавите-
членки предприемат всички подходящи 
мерки за гарантиране, че член 9, 
параграфи 3 и 4 се прилагат за всички 
оставащи предоставяния и 
разпределения на радиочестоти, които 
са съществували в момента на влизане в 
сила на настоящата директива.

3. След еднодишния период, предвиден 
в параграф 1, държавите-членки 
предприемат всички подходящи мерки 
за гарантиране, че член 9, параграфи 3 и 
4 се прилагат за всички оставащи 
предоставяния и разпределения на 
радиочестоти, които са съществували в 
момента на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/EО
Член 9 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При прилагане на настоящия член 
държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за гарантиране на 
лоялна конкуренция.

заличава се

Or. es

Обосновка

This paragraph is not necessary, measures to encourage fair competition being one of the 
objectives listed in Article 8.

Изменение 399
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При прилагане на настоящия член 
държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за гарантиране на 
лоялна конкуренция.

4. При прилагане на настоящия член 
държавите-членки предприемат 
подходящи мерки за гарантиране на 
лоялна конкуренция, като отчитат 
напълно инвестициите, направени от 
участниците на пазара за 
придобиване на радиочестотите. 

Or. en
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Изменение 400
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В компетенциите на държавите-
членки е да определят обхвата, 
естеството и срока на мерките, 
предвидени за насърчаване на целите в 
областта на културата и медийната 
политика, като например 
културното и езиково разнообразие и 
плурализма на медиите, в 
съответствие с техните национални 
законодателства.

Or. en

Изменение 401
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в,
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. По целесъобразност държавите-
членки гарантират, че предприятия 
могат да прехвърлят или отдават под 
наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти.

Or. en
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Изменение 402
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
при условие че съответното 
прехвърляне или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури и не води до промяна в 
услугата, предоставяна на 
съответната радиочестотна лента, 
нито в задължетията, свързани с 
правото на ползване.

Or. en

Обосновка

Tradability shouldn’t lead to misbalances in the diversity of services or to speculation, and 
should also cover cases where spectrum use may be free but linked to obligations. Also, 
national procedures shouldn’t be ignored, since spectrum management remains a national 
competence.

Изменение 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 1. Държавите-членки гарантират, че 
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предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган. 

предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
при условие че съответното 
прехвърляне или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури и не води до промяна в 
услугата, предоставяна съгласно 
таблиците за националното 
разпределение на радиочестоти, 
както и съгласно радорегламентите 
на Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) за 
съответната радиочестота.

Or. en

Обосновка

The efficient management of spectrum is the responsibility of the national regulatory 
authority (Article 9.1). When the transfer or lease of rights leads to a ‘change of use’ (i.e. a 
change of technology, with different characteristics/patterns), this is likely to significantly 
increase the risks of harmful interference, to the detriment of spectrum users and ultimately 
end-users.

Изменение 404
Erika Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
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без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

при условие че подобно прехвърляне 
или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури.

Or. en

Обосновка

Restricting trading on providers of the same service will undermine the benefits of trading 
and will frustrate the overall intent of the spectrum reforms.

Изменение 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в и в 
съответствие с националните 
процедури.

Or. es

Обосновка

The transfer of right should be carried out in accordance with national statutory procedures. 
Prior agreement may be necessary to prevent frequencies being appropriated by certain 
market participants. 
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Изменение 406
Mary Honeyball

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
при условие че подобно прехвърляне 
или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури.

Or. en

Обосновка

 This amendment makes a minor change to the Rapporteurs Amendment30. Service neutrality 
is important as long as it remains within Member States' public policy objectives. Service 
neutrality and spectrum trading should not be expressly prohibited.

Изменение 407
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – point 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
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изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

изпълнение, приети съгласно член 9в, 
при условие че подобно прехвърляне 
или отдаване под наем е в 
съответствие с националните 
процедури.

Or. en

Обосновка

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Изменение 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, в 
съответствие с националните 
процедури.

Or. en

Обосновка

In view of the sensibility of the telecommunication sector national regulatory authorities 
should set the framework for the transfer.
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Изменение 409
Dragoş Florin David

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, с 
предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

Or. en

Изменение 410
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в, 
без предварителното съгласие на 
националния регулаторен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че 
предприятия могат да прехвърлят или 
отдават под наем на други предприятия 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти в честотните ленти, за 
които това е предвидено в мерките за 
изпълнение, приети съгласно член 9в.

Or. en
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Изменение 411
Reino Paasilinna

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под 
наем на индивидуални права на 
ползване на радиочестоти от едни 
предприятия на други.

заличава се

Or. en

Обосновка

Promotion of transferability of individual rights of use is important but it does not necessitate 
assignment of specific frequency bands at European level or harmonisation of the conditions 
related to a transfer. Also it is crucial that a prior consent by a Member State’s competent 
authority can be required for any transfer. The competent authority in spectrum issues is not 
always the same authority as the national regulatory authority as defined in the Framework 
Directive.

Изменение 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други.

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други, в съответствие с 
националните процедури.
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Or. es

Обосновка

The transfer of right should be carried out in accordance with national statutory procedures. 
Prior agreement may be necessary to prevent frequencies being appropriated by certain 
market participants.

Изменение 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други.

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други, в съответствие с 
националните процедури.

Or. en

Обосновка

In view of the sensibility of the telecommunication sector national regulatory authorities 
should set the framework for the transfer.

Изменение 414
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В други честотни ленти, държавите-
членки също могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други. 

В други честотни ленти, държавите-
членки могат да предвидят 
прехвърлянето или отдаването под наем 
на индивидуални права на ползване на 
радиочестоти от едни предприятия на 
други, в съответствие с 
националните процедури.

Or. en

Обосновка

The efficient management of spectrum is the responsibility of the national regulatory 
authority (Article 9.1). When the transfer or lease of rights leads to a ‘change of use’ (i.e. a 
change of technology, with different characteristics / patterns), this is likely to significantly 
increase the risks of harmful interference, to the detriment of spectrum users and ultimately 
end-users.

Изменение 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При все това, когато такова 
прехвърляне или отдаване под наем 
касае честоти, предоставени въз 
основа на ограничение, за да се 
гарантира изпълнението на цел от 
общ интерес по реда на член 9, 
параграф 4, се изисква предварително 
съгласие от националния регулаторен 
орган. Където е приложимо, 
държавите-членки могат да изискат 
разрешение или становище от 
националния орган, отговарящ за 
адиовизуалните и медийни услуги.
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Or. en

Обосновка

In view of Member States’ competence to introduce specific restrictions to service neutrality, 
it is a logical consequence to introduce some limitations to the transfer of those frequencies 
or “spectrum trading”. That is particularly obvious in the case of restrictions based on 
cultural and media policies. If spectrum trading is nevertheless allowed in this area, Member 
States must keep the power to be put in place appropriate safeguards to ensure that their 
audiovisual policy objectives are not undermined.

Изменение 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Радиочестотите, които са 
предоставени на определени 
заинтересовани страни безвъзмездно, 
не могат да бъдат прехвърляни срещу 
възнаграждение.
Ако радиочестоти са предоставени в 
изпълнение на задължение от общ 
интерес, прехвърлянето на тези 
честоти води със себе си и 
прехвърляне на задължението на 
заинтересованат страна.

Or. en

Обосновка

It would be unacceptable that stakeholders who got freely frequencies obtain revenues by 
selling these frequencies. All the obligations attached to the frequencies should be transferred 
with them.
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Изменение 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
на национално равнище са въведени 
специални условия за ползването на 
радиоспектъра  или той е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с условията, 
определени за такова хармонизирано 
ползване.

Or. es

Обосновка

Transfers must in any case comply with the conditions previously laid down at national or 
Community level.

Изменение 418
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 2. Държавите-членки гарантират, че 
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намерението на едно предприятие да
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

когато едно предприятие прехвърли 
права на ползване на радиочестоти се 
свежда до знанието на националния 
регулаторен орган, отговорен за 
разпределението на спектъра, и се 
обявява публично. Когато на 
национално равнище са въведени 
специални условия за ползването на 
радиоспектъра  или той е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
ползване.

Or. en

Обосновка

The efficient management of spectrum is the responsibility of the national regulatory 
authority (Article 9.1). When the transfer or lease of rights leads to a ‘change of use’ (i.e. a 
change of technology, with different characteristics / patterns), this is likely to significantly 
increase the risks of harmful interference, to the detriment of spectrum users and ultimately 
end-users.

Изменение 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти, както и самото 
прехвърляне на такива, се свежда до 
знанието на националния регулаторен 
орган, отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
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прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

Or. en

Обосновка

The competent authority is not always the same authority as the national regulatory authority 
as defined in the Framework Directive.

Изменение 420
Gunnar Hökmark

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

2. Държавите-членки гарантират, че 
когато едно предприятие прехвърли 
права на ползване на радиочестоти се 
свежда до знанието на компетентния
орган, отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

Or. en

Обосновка

It is the actual transfer, rather than the intention that needs registering. Registering intentions 
risks  leading to over-regulation and unnecessary bureaucracy. The Radio Spectrum Decision 
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provides the basis for important and well-functioning work, for instance by the Radio 
Spectrum Committee.

Изменение 421
Lena Ek

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

2. Държавите-членки гарантират, че 
когато едно предприятие прехвърли 
права на ползване на радиочестоти се 
свежда до знанието на компетентния
орган, отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

Or. en

Обосновка

It is not the intention but the actual transfer of rights that needs registering. Registering 
intentions creates a clear risk of over-regulation and unnecessary bureaucracy. The Radio 
Spectrum Decision provides the basis for important and well-functioning work, for instance 
by the Radio Spectrum Committee.

Изменение 422
Reino Paasilinna

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9б – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

2. Държавите-членки гарантират, че 
намерението на едно предприятие да 
прехвърли права на ползване на 
радиочестоти се свежда до знанието на 
националния регулаторен орган, 
отговорен за разпределението на 
спектъра, и се обявява публично. Когато 
ползването на радиоспектъра е 
хармонизирано посредством 
прилагането на Решението за 
радиочестотния спектър или други 
мерки на Общността, съответното 
прехвърляне се съгласува с такова 
хармонизирано ползване.

Or. en

Обосновка

Promotion of transferability of individual rights of use is important but it does not necessitate 
assignment of specific frequency bands at European level or harmonisation of the conditions 
related to a transfer. Also it is crucial that a prior consent by a Member State’s competent 
authority can be required for any transfer. The competent authority in spectrum issues is not 
always the same authority as the national regulatory authority as defined in the Framework 
Directive.

Изменение 423
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9в заличава се
Мерки за хармонизиране на 

управлението на радиочестоти
С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, за постигането на 
принципите на настоящия член, 
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Комисията може да приеме 
подходящи мерки за изпълнение за:
а) хармонизиране на определянето на 
честотните ленти, за които права на 
ползване могат да се прехвърлят или 
отдават под наем между 
предприятия;
б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права и условията, 
процедурите, максимално 
допустимите граници, 
ограниченията, оттеглянията и 
преходните правила, приложими за 
такива прехвърляния или отдавания 
под наем;
в) хармонизиране на специфичните 
мерки за гарантиране на лоялна 
конкуренция при прехвърляне на 
индивидуални права;
г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на услугите 
или технологиите, както и за 
хармонизиране на обхвата и 
характера на всички изключения от 
тези принципи в съответствие с член 
9, параграфи 3 и 4, различни от тези, 
целящи гарантирането на 
насърчаване на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на 
медиите.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4. При прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
параграф, Комисията може да бъде 
подпомагана от Органа в 
съответствие с член 10 от 
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Регламент […/ЕО].

Or. de

Обосновка

The Commission's proposal that the guidelines be adopted in accordance with the regulatory 
procedure with scrutiny significantly restricts the rights of the European Parliament and 
should therefore be rejected.

Изменение 424
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9в заличава се
Мерки за хармонизиране на 

управлението на радиочестоти
С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, за постигането на 
принципите на настоящия член, 
Комисията може да приеме 
подходящи мерки за изпълнение за:
а) хармонизиране на определянето на 
честотните ленти, за които права на 
ползване могат да се прехвърлят или 
отдават под наем между 
предприятия;
б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права и условията, 
процедурите, максимално 
допустимите граници, 
ограниченията, оттеглянията и 
преходните правила, приложими за 
такива прехвърляния или отдавания 
под наем;
в) хармонизиране на специфичните 
мерки за гарантиране на лоялна 
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конкуренция при прехвърляне на 
индивидуални права;

г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на услугите 
или технологиите, както и за 
хармонизиране на обхвата и 
характера на всички изключения от 
тези принципи в съответствие с член 
9, параграфи 3 и 4, различни от тези, 
целящи гарантирането на 
насърчаване на културното и езиково 
разнообразие и плурализма на 
медиите.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4. При прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
параграф, Комисията може да бъде 
подпомагана от Органа в 
съответствие с член 10 от 
Регламент […/ЕО].“

Or. en

Обосновка

Although current co-ordination mechanisms can be improved, it is not certain that Europe 
has harmonisation or co-ordination problems of the size and the nature that justify a radical 
change in the institutional set-up.
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Изменение 425
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С цел допринасяне за развитието на 
вътрешния пазар, за постигането на 
принципите на настоящия член и в 
съответсствие с член 9г и Решението 
относно радиочестотния спектър, 
Комисията може да приеме подходящи 
мерки за изпълнение за:

Or. en

Обосновка

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Изменение 426
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).   Any 
harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
Изменение.
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Изменение 428
Dominique Vlasto

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 429
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 430
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – уводен текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Изменение 431
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 432
Dominique Vlasto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also,  legal consistency needs to be 
ensured  with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with 
regards to the scope of the article which concerns technical implementation measures and 
general interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum 
decision).   Any harmonised decision on further exceptions of service and technology 
neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative Изменение.
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Изменение 434
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Член1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 435
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 436
Anne Laperrouze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures, and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Изменение 437
Dominique Vlasto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 438
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/Commission), in particular with regards to the 
scope of the article which concerns technical implementation measures and general interest 
objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision).   Any 
harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
Изменение.
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Изменение 440
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 441
Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

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

Изменение 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.
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Изменение 443
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Изменение 445
Dominique Vlasto

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Bringing the Commission's implementing powers of the Radio Spectrum Decision within the 
Framework Directive must go along with the inclusion in the Directive of a clause equivalent 
to Article 1(4) of the Radio Spectrum Decision. In view of Member States' competence for 
cultural and media policy, the Commission should not identify broadcasting bands as bands 
for which usage rights might be transferred or leased. Under Article 9b, the transfer or lease 
of individual rights is subject to national procedures and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.
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Изменение 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 447
Rebecca Harms

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) хармонизиране на определянето на 
честотните ленти, за които права на 
ползване могат да се прехвърлят или 

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) определяне на честотните ленти, за 
които права на ползване могат да се 
прехвърлят или отдават под наем между 
предприятия с изключение на 
радиочестоти;

Or. fr

Обосновка

It is important that the definition of specific rights and obligations associated with the issuing 
of initial licences for transferred or leased frequencies remains a national competence. That 
will allow specific obligations, such as coverage or spatial planning obligations, for example, 
to be taken into account. The need to ensure fair competition is not contested, but it depends 
on specific national measures having to take into account the particular situation in the 
different Member States.
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Изменение 449
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9c – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Изменение 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива - акт за изменение
Article1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Article 9c – параграф 1 – point b

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Изменение 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

It is important that the definition of specific rights and obligations associated with the issuing 
of initial licences for transferred or leased frequencies remains a national competence. That 
will allow specific obligations, such as coverage or spatial planning obligations, for example, 
to be taken into account. The need to ensure fair competition is not contested, but it depends 
on specific national measures having to take into account the particular situation in the 
different Member States.
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Изменение 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Изменение 453
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права и условията, 
процедурите, максимално 

заличава се



PE407.631v01-00 100/104 AM\725138BG.doc

BG

допустимите граници, 
ограниченията, оттеглянията и 
преходните правила, приложими за 
такива прехвърляния или отдавания 
под наем;

Or. en

Обосновка

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Изменение 454
Anne Laperrouze

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права

Or. en

Обосновка

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



AM\725138BG.doc 101/104 PE407.631v01-00

BG

Изменение 455
Dominique Vlasto

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/21/ЕО
Член 9в – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) хармонизиране на условията, 
свързани с такива права

Or. en

Обосновка

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

Изменение 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Обосновка

The measures which are proposed to be adopted in comitology are much broader than just 
‘non-essential elements of the Directive. On the other hand a lot of harmonisation can be 
conducted and has been conducted successfully on the basis of the existing Radio Spectrum 
Decision (676/2002/EC).  Therefore b and c of the article should be deleted. Referring to 
recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Изменение 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The conditions under which radio spectrum can be transferred or leased at national level 
should be left to the national regulatory authorities, which are ultimately responsible for the 
effective management of spectrum.

Изменение 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

заличава се

Or. es

Обосновка

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involved identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Изменение 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

It is important that the definition of specific rights and obligations associated with the issuing 
of initial licences for transferred or leased frequencies remains a national competence. That 
will allow specific obligations, such as coverage or spatial planning obligations, for example, 
to be taken into account. The need to ensure fair competition is not contested, but it depends 
on specific national measures having to take into account the particular situation in the 
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different Member States.
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