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Изменение 460
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

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 amendment.

Изменение 461
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на услугите 
или технологиите, както и за 

заличава се
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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. 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 amendment.

Изменение 462
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en
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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 463
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

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 464
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

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 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаване на изключение от 
принципа на неутралност на услугите 
или технологиите, както и за 
хармонизиране на обхвата и 

заличава се
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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. 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 amendment.

Изменение 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 10
Директива 2002/20/ЕО
Член 9в – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

г) за хармонизиране на определянето 
на честотните ленти, за които 
принципите на неутралността на 
технологиите и услугите се прилагат, 
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, както и 
предоставянето на услуги, свързани с 
радиоразпръскването.

Or. es
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Обосновка

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Изменение 467
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. Всички 
изключения трябва да бъдат в 
съответствие с разпоредбите на член 
9, параграфи 3 и 4.

Or. en

Обосновка

Clarifies that all exceptions to the principles of service or technology neutrality are subject to 
the limits outlined in Articles 9(3) and (4), including those created by the Commission. 
Secondly, it is not clear why in the proposals the scope and nature of exceptions to the 
principles of service and technology neutrality based on cultural and linguistic diversity and 
media pluralism should not be subject to harmonization.
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Изменение 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, 
включително услугите за радио- и 
телевизионно разпръскване.

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 469
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9 в – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 470
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9 в – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
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of individual rights is subject to national procedures and the Commission should thus not 
harmonize these procedures.

Изменение 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9 в – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки за изпълнение не засягат 
мерките, предприети на общностно 
или национално равнище, в 
съответствие със 
законодателството на Общността, с 
оглед постигане на целите от общ 
интерес, и по-специално мерките,  
свързани с регулирането на 
съдържанието и аудиовизуалната 
политика. 

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 amendment.

Изменение 472
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9 в – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки за изпълнение не засягат 
мерките, предприети на общностно 
или национално равнище, в 
съответствие със 
законодателството на Общността, с 
оглед постигане на целите от общ 
интерес, и по-специално мерките, 
свързани с регулирането на 
съдържанието и аудиовизуалната 
политика. 

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 amendment.

Изменение 473
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9 в – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки за изпълнение не засягат 
мерките, предприети на общностно 
или национално равнище, в 
съответствие със 
законодателството на Общността, с 
оглед постигане на целите от общ 
интерес, и по-специално мерките, 
свързани с регулирането на 
съдържанието и аудиовизуалната 
политика. 
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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 amendment.

Изменение 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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 
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recital 23 it lies within the competence of the Member States to define media policies.

Изменение 475
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4. При прилагането 
на разпоредбите на настоящия 
параграф, Комисията може да бъде 
подпомагана от Органа в 
съответствие с член 10 от 
Регламент […/ЕО].

Мерките, посочени в настоящия член, 
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.

Or. en

Изменение 476
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Мерките, посочени в параграф 1, 
букви а) до в), целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
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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].

член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия Комисията 
може да използва извънредната 
процедура, предвидена в член 22, 
параграф 4. При прилагане на 
разпоредбите на настоящия параграф, 
Комисията може да бъде подпомагана 
от КПРС.

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 477
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При належаща 
нужда от спешни действия 
Комисията може да използва 
извънредната процедура, предвидена в 
член 22, параграф 4. При прилагането 
на разпоредбите на настоящия параграф, 
Комисията може да бъде подпомагана 
от Органа в съответствие с член 10 
от Регламент […/ЕО].

Мерките, посочени в параграф 1, 
букви а) до в), целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3. При прилагане на 
разпоредбите на настоящия параграф, 
Комисията може да бъде подпомагана 
от КПРС.

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 478
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 прилагането на 
разпоредбите на параграф 1, букви а) до 
в) Комисията може да бъде подпомагана 
от КПРС.

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 
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neutrality does constitute an essential element of this Directive and should be subject to a 
legislative amendment.

Изменение 479
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 прилагането на 
разпоредбите на параграф 1, букви а) до 
в) Комисията може да бъде подпомагана 
от КПРС.

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 amendment.
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Изменение 480
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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]. Комисията приема 
тези мерки, отчитайки в максимална 
степен оценката, дадена от 
съответните технически и 
стандартизиращи организации, и след 
провеждане на консултации със 
заинтересованите страни. 

Or. en

Обосновка

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.
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Изменение 481
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2002/20/EО
Член 9в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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]. Комисията приема 
тези мерки, отчитайки в максимална 
степен оценката, дадена от 
съответните технически и 
стандартизиращи организации, и след 
провеждане на консултации със 
заинтересованите страни.

Or. en

Обосновка

The harmonisation measures provided for in this article, even though of implementing nature, 
aim at regulating fundamental aspects of the spectrum management. It is therefore of the 
utmost importance to support the Commission harmonization action with a detailed 
assessment of the technical and operational feasibility and impacts of the said measures, 
which is to be carried out by the competent international technical bodies, like CEPT/ECC 
and ETSI.
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Изменение 482
Robert Goebbels

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 а (нова)
Директива 2002/20/EО
Член 9 ва (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а) Добавя се следният член:

"Член 9ва

1. С цел гарантиране на ефективно 
ползване и управление на спектъра на 
територията на Общността, при 
прилагането на настоящата 
директива държавите-членки и 
Комисията вземат предвид 
правилата и разпоредбите на 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), и по-
специално неговите правила за 
радиочестотите и техните 
изменения.

2. Комисията следи промените в 
областта на радиочестотния 
спектър в трети държави и 
международни организации, 
включително и Международния съюз 
по далекосъобщенията (ITU), които 
могат да имат последици за 
приложението на настоящата 
директива.

3. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за всякакви правни или 
фактически трудности, породени от 
съществуващи международни 
споразумения, трети държави или 
международни организации, 
включително и Международния съюз 
по далекосъобщенията (ITU), във 
връзка с прилагането на настоящата 
директива.

4. Комисията редовно докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
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резултатите от прилагането на 
параграфи 1 до 3, и по 
целесъобразност може да предлага 
мерки за гарантиране на 
изпълнението на принципите и 
целите на настоящата директива. 
При необходимост се договарят общи 
цели на политиката, с цел постигане 
на съгласуваност между държавите-
членки.

5. Мерките, предприети съгласно 
настоящия член, не накърняват 
правата и задълженията на 
Общността и на държавите-членки, 
произтичащи от съответни 
международни споразумения.“

Or. en

Обосновка

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.

Изменение 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 а (нова)
Директива 2002/20/EО
Член 9 ва (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а) Добавя се следният член:

"Член 9ва

1. Комисията следи промените в 
областта на радиочестотния 
спектър в трети държави и 
международни организации, 
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включително и Международния съюз 
по далекосъобщенията (ITU), които 
могат да имат последици за 
приложението настоящата 
директива.

2. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за всякакви правни или 
фактически трудности, породени от 
съществуващи международни 
споразумения с трети държави или 
международни организации, 
включително и Международния съюз 
по далекосъобщенията (ITU), във 
връзка с прилагането на настоящата 
директива.

3. Комисията редовно докладва на 
Европейския парламент и на Съвета  
резултатите от прилагането на 
параграфи 1 и 2, и по целесъобразност 
може да предлага мерки за 
гарантиране на изпълнението на 
принципите и целите на настоящата 
директива. При необходимост се 
договарят общи цели на политиката, 
с цел постигане на съгласуваност 
между държавите-членки.

4. Мерките, предприети съгласно 
настоящия член, не накърняват 
правата и задълженията на 
Общността и на държавите-членки, 
произтичащи от съответни 
международни споразумения.“

Or. en

Обосновка

To ensure efficient spectrum use it is essential that operators comply with and can rely on the 
filing and coordination procedures under the internationally binding rules and procedures of 
the ITU in order to ensure that a network or system can be successfully coordinated and 
brought into use. The international rights and obligations of administrations regarding their 
own and other administrations’ frequency assignments are derived from the recording of the 
assignments in the ITU Master International Frequency Register, or the conformity of the 
assignments with an ITU frequency plan.
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Изменение 484
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква -a (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Параграф 1 се заменя със следния 
текст:
"1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни власти 
контролират разпределението на 
всички национални номерационни 
ресурси и управлението на 
националните номерационни 
планове. Държавите-членки 
гарантират, че са осигурени 
подходящи номера и номерационни 
блокове [...]. Дори когато услугите 
включват номадски функции, е важно 
да се обезпечи наличието на 
негеографски и географски услуги.
Националните регулаторни власти 
създават обективни, прозрачни и 
недискриминационни процедури за 
разпределение на националните 
номерационни ресурси.“

Or. en

Обосновка

The right of communications providers to access telephone numbers should be reinforced.  
The availability of both non-geographic and geographic services for services such as Voice-
over-IP enabled ones is clearly essential, even in cases where the services include nomadic 
functionalities.

Изменение 485
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че номерационните планове 
и процедури се прилагат по начин, 
който предоставя еднакво отношение 
към всички доставчици на обществено 
достъпни електронни съобщителни 
услуги. По-специално, държавите-
членки гарантират, че едно 
предприятие, на което е предоставена 
поредица от номера, не дискриминира 
други доставчици на електронни 
съобщителни услуги по отношение на 
поредиците от номера, използвани за 
даване на достъп до техните услуги.

2. Националните регулаторни власти 
гарантират, че номерационните планове 
и процедури се прилагат по начин, 
който предоставя еднакво отношение 
към всички доставчици и потребители 
на номера на територията  на 
Европейския съюз. По-специално, 
държавите-членки гарантират, че едно 
предприятие, на което е предоставена 
поредица от номера, не дискриминира 
други доставчици и потребители по 
отношение на поредиците от номера, 
използвани за даване на достъп до 
техните услуги.

Or. en

Обосновка
Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business interests in the 
EU. Art. 10 of the Framework Directive should be augmented with a stipulation to the effect that 
Member States shall remove restrictions in national numbering plans and associated rules which 
prevent the use of any kind of numbers anywhere in the EU, and shall remove any restrictions on the 
identity/classification of assignees of all types of numbers (this does not prevent attaching legitimate 
conditions to number assignment).

Изменение 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 11 - буква а
Директива 2002/21/ЕО
Член 10 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че номерационните
планове и процедури се прилагат по 
начин, който предоставя еднакво 
отношение към всички доставчици на 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги. По-специално, 
държавите-членки гарантират, че едно 
предприятие, на което е предоставена 
поредица от номера, не дискриминира 

2. Националните регулаторни органи 
гарантират, че националните 
номерационни планове и процедури се 
прилагат по начин, който предоставя 
еднакво отношение към всички 
доставчици на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги. По-
специално, държавите-членки 
гарантират, че едно предприятие, на 
което е предоставена поредица от 
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други доставчици на електронни 
съобщителни услуги по отношение на 
поредиците от номера, използвани за 
даване на достъп до техните услуги

номера, не дискриминира други 
доставчици на електронни съобщителни 
услуги по отношение на поредиците от 
номера, използвани за даване на достъп 
до техните услуги.

Or. es

Обосновка

Corrección técnica: las ANR pueden actuar sobre los planes nacionales de numeración.

Изменение 487
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането и наличието на 
номерационните ресурси в рамките на 
Общността, когато това е необходимо 
за подпомагане на развитието на 
паневропейските услуги.

Or. en

Обосновка

Failure to reform the numbering arrangements harms citizen, consumer and business 
interests in the EU. Art. 10 of the Framework Directive should be augmented with a 
stipulation to the effect that Member States shall remove restrictions in national numbering 
plans and associated rules which prevent the use of any kind of numbers anywhere in the EU, 
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and shall remove any restrictions on the identity/classification of assignees of all types of 
numbers (this does not prevent attaching legitimate conditions to number assignment).

Изменение 488
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги.

Or. de

Обосновка

Die vorgesehenen Maßnahmen für Tarifgrundsätze stehen im Widerspruch zum Zweck des 
Rechtsrahmens, die Einzelhandelspreise möglichst zu deregulieren. 
Durchführungsmaßnahmen können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie 
haben. In diesem Fall muss ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Die 
Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen ist, ist nicht 
erwünscht.
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Изменение 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки по този въпрос.

Or. en

Обосновка

The Commission's amendment would lead to an expansion of retail regulation via 
prescription of tariff principles. It constitutes a breach of the systematic of the regulatory 
framework, which foresees price regulation of retail services only in the case of an SMP-
finding on a retail market under Art. 17 of the Universal Service Directive. To introduce a 
sweeping new competence for price-setting for regulators is in violation of the aim of better 
regulation and the overarching principle that regulation should in principle be confined to 
the wholesale level.

Изменение 490
Stefano Zappalà

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на нови паневропейски
услуги, без това да оказва 
неблагоприятен ефект върху 
съществуващите услуги. Комисията 
може да предприеме подходящи 
технически изпълнителни мерки за 
осигуряване на трансграничен достъп 
до национални номерационни ресурси, 
използвани за доставката на основни 
услуги, като например справочните 
услуги. Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.
Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.

Изменение 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 

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

ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на нови паневропейски
услуги, без това да оказва 
неблагоприятен ефект върху 
съществуващите услуги. Комисията 
може да предприеме подходящи 
технически изпълнителни мерки за 
осигуряване на трансграничен достъп 
до национални номерационни ресурси, 
използвани за доставката на основни 
услуги, като например справочните 
услуги. Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.
Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.

Изменение 492
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 

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

ефект върху съществуващите услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки за осигуряване на 
трансграничен достъп до национални 
номерационни ресурси, използвани за 
доставката на основни услуги, като 
например справочните услуги.
Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 493
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на нови и съществуващи 
паневропейски услуги. Комисията може 
да предприеме подходящи технически 
изпълнителни мерки за осигуряване на 
трансграничен достъп до национални 
номерационни ресурси, използвани за 
доставката на основни услуги, като 
например справочните услуги.
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предоставят на Органа специфични 
отговорности за прилагането на тези 
мерки.

Изпълнителните мерки могат да 
предоставят на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД)
специфични отговорности за 
прилагането на тези мерки.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки насърчават
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, ако 
то е осъществимо в технически и 
икономически план, когато това 
насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията може да предприеме 
подходящи технически изпълнителни 
мерки по този въпрос по отношение на 
общоевропейските услуги , които могат 
да включват установяване на принципи 
на тарифиране за специфични номера 
или номерационни блокове



PE407.632v01-00 32/108 AM\725139BG.doc

BG

Or. es

Обосновка

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Изменение 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки поддържат 
хармонизирането на номерационните 
ресурси в рамките на Общността, когато 
това насърчава функционирането на 
вътрешния пазар или поддържа 
развитието на паневропейските услуги. 
Комисията, съвместно с 
националните регулаторни органи,
може да предприеме подходящи 
технически изпълнителни мерки по този 
въпрос, които могат да включват 
установяване на принципи на 
тарифиране за специфични номера или 
номерационни блокове.

Or. ro
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Обосновка

Harmonisation at European level cannot be introduced to the detriment of the responsibilities 
of the national regulatory authorities. 

Изменение 496
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Die vorgesehenen Maßnahmen für Tarifgrundsätze stehen im Widerspruch zum Zweck des 
Rechtsrahmens, die Einzelhandelspreise möglichst zu deregulieren.
Durchführungsmaßnahmen können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie 
haben. In diesem Fall muss ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Die 
Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen ist, ist nicht 
erwünscht.

Изменение 497
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 10 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. ro

Обосновка
Harmonisation at European level cannot be introduced to the detriment of the responsibilities 
of the  national regulatory authorities. 

Изменение 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 11 - буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 10 - параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, 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.

Мерките, 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.

Or. es
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Обосновка

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Изменение 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 12
Директива 2002/21/ЕО
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

действа въз основа на опростени, 
прозрачни и обществено достъпни 
процедури, прилагани без 
дискриминация и незабавно, и при 
всички случаи взема решение в рамките 
на четири месеца от прилагането, и

действа въз основа на опростени, 
прозрачни и обществено достъпни 
процедури, прилагани без 
дискриминация и незабавно, и при 
всички случаи взема решение в рамките 
на шест месеца от прилагането, и

Or. es

Обосновка
En algunos Estados miembros, las competencias para otorgar este tipo de derechos recaen en 
buena medida en autoridades locales, autonómicas o federales. Por tanto, parece más 
realista ampliar el plazo ya que esta Disposición no afectaría únicamente a la normativa 
sectorial sobre comunicaciones electrónicas, sino también a otras disposiciones de ámbito 
diferente.
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Изменение 500
Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2002/21/EО
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

действа въз основа на опростени, 
прозрачни и обществено достъпни 
процедури, прилагани без 
дискриминация и незабавно, и при 
всички случаи взема решение в рамките 
на четири месеца от прилагането, и

действа въз основа на опростени, 
прозрачни и обществено достъпни 
процедури, прилагани без 
дискриминация и незабавно, и при 
всички случаи взема решение в рамките 
на два месеца от прилагането, и

Or. en

Изменение 501
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2002/21/EО
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

действа въз основа на опростени, 
прозрачни и обществено достъпни 
процедури, прилагани без 
дискриминация и незабавно, и при 
всички случаи взема решение в рамките 
на четири месеца от прилагането, и

действа въз основа на опростени, 
прозрачни и обществено достъпни 
процедури, прилагани без 
дискриминация и незабавно, и при 
всички случаи взема решение в рамките 
на четири месеца от прилагането, като 
същевременно взема предвид 
националното законодателство в 
областта на отчуждаването на 
имоти, и

Or. ro

Обосновка

The national legislation on expropriation should also be taken into account.
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Изменение 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право, според националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 
обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи 
следва да могат да налагат съвместното 
ползване на такива съоръжения или 
имущество, включително достъп до 
сгради, стълбове, антени, проводи, 
люкове и улични кутии. Националните 
регулаторни органи могат, по 
целесъобразност, да налагат и 
съвместно ползване на тези 
съоръжения заедно с други 
обществени предприятия, при 
условие, че това съвместно ползване е 
пропорционално.

Or. en

Обосновка

It is important, however, to see that the provision preserves the principle of proportionality 
and reasonability. Access to basic infrastructure like ducts and masts might in a number of 
cases constitute the real remaining bottleneck in telecommunications. Thus access should be 
granted to support third party infrastructure roll-out.
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Изменение 503
Pilar del Castillo Vera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право, според националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 
обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи 
следва да могат да налагат съвместното 
ползване на такива съоръжения или 
имущество, включително достъп до 
сгради, кабели, стълбове, високи 
носещи структури, антени, проводи, 
люкове и улични кутии.

Or. en

Изменение 504
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни мрежи, има 
право, според националното 
законодателство, да инсталира 
съоръжения върху, над или под 
обществен или частен имот, или може 
да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи 

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

отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи, 
като отчитат надлежно принципа 
на пропорционалност, следва да могат 
да налагат съвместното ползване на 
такива основни съоръжения или 
имущество, включително стълбове, 
антени, проводи и люкове.

Or. en

Обосновка
In the future, access to basic infrastructure like ducts and masts may often constitute the real 
remaining bottleneck in the access network. Thus basic facilities and, in particular, existing 
and new ducts capable of carrying electronic communications networks should be opened to 
support new and alternative infrastructure roll-out. The sharing of ducts must include all 
operators and public entities, subject to a proportionality requirement. An obligation for
access to street cabinets is not warranted as street cabinets do not per se constitute an 
enduring economic bottleneck.

Изменение 505
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато обществено или частно 
предприятие има право, според 
националното законодателство, да 
инсталира съоръжения върху, над или 
под обществен или частен имот, или 
може да се възползва от процедура за 
отчуждаване или ползване на имот, 
националните регулаторни органи, 
като отчитат надлежно принципа 
на пропорционалност, следва да могат 
да налагат съвместното ползване на 
такива съоръжения или имущество, 
включително стълбове, антени, проводи 
и люкове.

Or. en
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Обосновка

To support third party infrastructure roll access to ducts and masts must cover all operators –
public and private. The expansion of sharing obligations towards “entries to buildings” is 
critical due to security reasons and it is unclear how an entry obligation can be implemented 
in practice. An obligation for access to street cabinets is not warranted, since street cabinets 
are in principle replicable and do not per se constitute an enduring economic bottleneck.

Изменение 506
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
Обосновка

Um dem Ausbau der Kommunikationsnetze voranzutreiben, sollten alle verfügbaren 
Möglichkeiten genutzt werden, bereits bestehende Leerrohre zu nutzen.
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Изменение 507
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Der Zugang zur Basis-Infrastruktur wie Leerrohre and Masten könnte in einer bestimmten 
Zahl von Fällen das tatsächlich letzte bottleneck in der Telekommunikation darstellen, und 
sollte daher allen Marktteilnehmern gewährleistet werden, um den Infrastruktur-Ausbau zu
fördern. Deshalb muß der Zugang zu Leerrohren nicht künstlich beschränkt werden, sondern 
sowohl durch öffentliche als auch private Unternehmen gewährt werden.

Изменение 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 

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

съответствие с параграф 1, отчитат 
интересите, свързани със 
сигурността на предприятието и 
общите интересите в областта на 
сигурността, както и 
необходимостта от ясно 
разграничаване на отговорностите на 
заинтересованите предприятия във 
връзка с предотвратяването на 
вредни радиосмущения между 
отделни потребители. Мерките
следва също така да бъдат обективни, 
прозрачни и пропорционални. При 
налагането на задължения по 
отношение на оператор за 
осигуряване на достъп в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член, националните
регулаторни органи могат, при 
необходимост, да определят 
технически или оперативни условия, 
които доставчикът и/или 
ползвателите на този достъп трябва 
да изпълнят, за да се гарантира 
нормалното функциониране на 
мрежата. На ползвателите на 
достъпа могат да бъдат налагани 
конкретни недискриминационни 
условия за гарантиране на 
ефективното ползване на 
ограничените ресурси, особено по 
отношение на разгръщането на 
мрежата. Задълженията за спазване 
на конкретни технически стандарти 
или спецификации следва да бъдат в 
съответствие със стандартите и 
спецификациите, определени съгласно 
член 17, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Stresses the need to take the justified security interests of the parties involved into account.



AM\725139BG.doc 43/108 PE407.632v01-00

BG

Изменение 509
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални и се предприемат в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 7.

Or. en

Обосновка

Duct access to a broad range of infrastructure entry points -including entries to buildings, 
masts, tall support structures etc – are fit-for-purpose, nor add to existing facility sharing 
provisions. These provisions were not designed to facilitate general duct access on a 
symmetric basis across the entire range of infrastructure networks (such as gas and 
electricity). National implementation of article 12 to date demonstrates that facility sharing 
can only be applied on a case by case basis, taking into account environmental, network 
integrity and interference issues and other property rights related restrictions.

Изменение 510
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Мерките, предприемани от 
национален регулаторен орган в 
съответствие с параграф 1, са 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални и се предприемат в 
съответствие с процедурата, 
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предвидена в член 7.

Or. en

Обосновка

Commission efforts to facilitate NGN investment and deployment have to be supported.

Изменение 511
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел гарантиране на 
пропорционалността на мерките по 
параграф 1, националните 
регулаторни органи проверяват 
наличието на всички проводи, 
включително и тези на операторите 
на далекосъобщителни мрежи, 
доставчиците на енергия, местните 
общности и канализационните 
тръби, през които могат да бъдат 
прекарани далекосъобщителни линии 
в район, до който трябва да се осигури 
достъп.

Or. en

Обосновка

In order to foster infrastructure, roll-out access to ducts should not be artificially confined to 
ducts of telecommunications operators but should encompass all ducts available. The more 
ducts are available the better the chances for sustainable competition due to third party 
network roll-out.
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Изменение 512
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел гарантиране на 
пропорционалността на мерките по 
параграф 1, националните 
регулаторни органи проверяват 
наличието на всички проводи, 
включително и тези на операторите 
на далекосъобщителни мрежи, 
доставчиците на енергия, местните 
общности и канализационните 
тръби, през които могат да бъдат 
прекарани далекосъобщителни линии 
в район, до който трябва да се осигури 
достъп.

Or. en

Обосновка

Similar to the provisions on rights of way, it is proposed to oblige Member States to ensure 
processes for such sharing of facilities (of municipalities, public utility providers etc). Thus a 
provision for symmetric facility sharing for all ducts capable of carrying e-communications 
networks, also outside the e-communication sector is recommended. Such a symmetric regime 
would encourage and facilitate network deployment.

Изменение 513
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел гарантиране на 
пропорционалността на посочените в 
параграф 1 мерки, националните 
регулаторни органи проверяват 
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разполагаемостта на всички празни 
тръби, през които могат да минат 
далекосъобщителни връзки, 
включително тези на доставчиците 
на далекосъобщителни услуги, 
доставчиците на енергия, градските 
доставчици и канализационните 
тръби, в районите, където е 
необходим достъп.  

Or. de

Обосновка

Um den Infrastrukturausbau zu fördern, sollte der Zugang zu Leerrohren nicht auf diejenigen 
von Telekommunikationsanbietern begrenzt werden, sondern alle geeigneten Leerrohre mit in 
Betracht ziehen. Je mehr Leerrohre zur Verfügung stehen, desto größer stehen die Chancen 
für umfangreichen Netzausbau und damit für nachhaltigen Wettbewerb.

Изменение 514
Astrid Lulling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел гарантиране на 
пропорционалността на мерките по 
параграф 1, националните 
регулаторни органи проверяват 
наличието на всички проводи, 
включително и тези на операторите 
на далекосъобщителни мрежи, 
доставчиците на енергия, местните 
общности и канализационните 
тръби, през които могат да бъдат 
прекарани далекосъобщителни линии 
в район, до който трябва да се осигури 
достъп.

Or. en
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Изменение 515
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„1а. С цел насърчаване на инициативи 
за инвестиране в нови 
високоскоростни мрежи, при 
определянето на таксите за достъп 
трябва да се гарантира, че 
компанията, която осигурява 
достъпа, ще получи печалба, която 
съответства най-малко на 
капиталовите разходи и специфичния 
риск на инвестицията.

Or. en

Обосновка

One of the key issue for the coming years is to give appropriate incentives for investments in 
new high speed networks that will support innovation in content-rich internet services.

Изменение 516
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за опазване на 

1. Държавите-членки насърчават 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги, да предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за опазване на 
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сигурността на своите мрежи или 
услуги. Като се вземат предвид 
последните постижения, тези мерки 
осигуряват ниво на сигурност, 
съответстващо на съществуващия риск. 
В частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на влиянието на инциденти, 
свързани със сигурността, върху 
потребители и върху взаимосвързаните 
мрежи.

сигурността на своите мрежи или 
услуги. Като се вземат предвид 
последните постижения, 
възможностите за ползване на 
последните иновации, за запазване на 
гъвкавостта и справяне със 
заплахите, както и разходите по 
прилагането, тези мерки осигуряват 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск.  В частност, 
предприемат се мерки за 
предотвратяване или свеждане до 
минимум на влиянието на инциденти, 
свързани със сигурността, върху 
потребители и върху взаимосвързаните 
мрежи.

Or. en

Обосновка
Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Изменение 517
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.

Изменение 518
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи, 
предприемат стъпки за гарантиране на 
целостта на своите мрежи, за да 
осигурят предварително определени, 
подходящи нива на непрекъснатост
на предоставяните по тези мрежи 
услуги, като вземат предвид тяхната 
техническа, икономическа и 
оперативна изпълнимост. 

Or. en
Обосновка

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Изменение 519
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.

Изменение 520
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи, 
предприемат всички необходими стъпки 

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

за гарантиране на целостта на своите 
мрежи, за да осигуряват 
непрекъснатостта на предоставяните по 
тези мрежи услуги. Националните 
регулаторни органи провеждат 
консултации с всички доставчици на 
електронни съобщителни услуги 
преди да приемат специфични мерки с 
оглед на сигурността и целостта на 
електронните съобщителни мрежи.

Or. ro

Обосновка

Consultation must precede the adoption of any specific measures.

Изменение 521
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка
An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.



PE407.632v01-00 52/108 AM\725139BG.doc

BG

Изменение 522
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Новите правила за уведомленията за 
нарушения се прилагат при 
изпълнението на Директива 
2002/58/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от ...  относно 
обработката на лични данни и 
защитата на личната 
неприкосновеност в 
далекосъобщителния сектор1.
___________
1 OВ L ...

Or. en

Обосновка

Amendments relevant to integrity and security of networks with specific reference to breaches 
of those networks and their consequences have been made within the review of Directive 
2002/58 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 
electronic communications sector. The rules established there should be followed.
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Изменение 523
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато е уместно, въпросният 
компетентен регулаторен орган 
информира компетентните
регулаторни органи в други държави-
членки и Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA).

Or. en

Обосновка

Amendments relevant to integrity and security of networks with specific reference to breaches 
of those networks and their consequences have been made within the review of Directive 
2002/58 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 
electronic communications sector. The rules established for disclosure of breaches should be 
followed.

Изменение 524
Lambert van Nistelrooij

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.

Изменение 525
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
Обосновка

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Изменение 526

Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато е уместно, въпросният 
национален регулаторен орган 
информира националните регулаторни 
органи в други държави-членки и 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA). 
Когато разкриването на пробива е от 
обществен интерес, националният 
регулаторен орган може да информира 
обществеността. 

Or. en

Обосновка

ENISA remains competent in security of networks and services and therefore should be 
properly informed by the NRAs. The reporting by the NRAs to the Commission and ENISA 
should be on a yearly basis.

Изменение 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Para evitar cargas burocráticas excesivas, esta información podría ser recopilada por la 
Comisión de modo rutinario en el informe de implementación.

Изменение 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Директива 2002/21/ЕО
Член 13 а - параграф 3 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Para evitar cargas burocráticas excesivas, esta información podría ser recopilada por la 
Comisión de modo rutinario en el informe de implementación.

Изменение 529
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки три месеца националният 
регулаторен орган предава обобщен 
доклад до Комисията относно 

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

агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA) относно получените 
нотификации и предприетите действия в 
съответствие с настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

ENISA remains competent in security of networks and services and therefore should be 
properly informed by the NRAs. The reporting by the NRAs to the Commission and ENISA 
should be on a yearly basis.

Изменение 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

In order to avoid unnecessary bureaucracy and extra administrative load, national regulatory 
authorities should submit the reports only once a year.

Изменение 531
Lambert van Nistelrooij

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

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

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

Or. en

Обосновка
An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to overregulate 
and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.

Изменение 532
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
Обосновка

Reinforcing network and information security is one of the areas where more action at 
Community is needed and where proposed amendments certainly could bring added value.
The only problematic issue in this context concerns the reporting obligation which is 
proposed for NRAs. Reporting every three months would be too burdensome and 
bureaucratic. Therefore, it is proposed that reporting would take place every year instead of 
every 3 months.
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Изменение 533
Gunnar Hökmark

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Обосновка

The summary report drawn up every six months must be efficient in nature while not mutating 
into a bureaucratic procedure for artificially raising the regulatory authorities' costs.   
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Изменение 535
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, представено в съответствие 
с член 4, параграф 3, буква б) от 
Регламент […./ЕО], може да приеме 
подходящи технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени 
в параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи 
обстоятелствата, формата и 
процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране. 
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 22, параграф 3. При 
належаща нужда от спешни 
действия Комисията може да 
използва извънредната процедура, 
предвидена в член 22, параграф 4. 

заличава се

Or. de

Обосновка
Eine weitere Harmonisierung im Bereich der Netzwerksicherheit ist nicht erforderlich. Jeder 
Betreiber muss die Maßnahmen treffen, die seinem technischen Stand entsprechen. 
Durchführungsmaßnahmen können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie 
haben. In diesem Fall muss ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Die
Behörde, wie sie im Kommissionsvorschlag COM(2007)699 vorgesehen ist, ist nicht 
erwünscht.
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Изменение 536
Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Tackling security and network integrity is very important and providers should take measures 
to safeguard their networks or services to this effect. However, as regulatory requirements 
and top down approaches to security tend to stifle innovation, and make networks less, not 
more, secure and there is no evidence of market failure, there is no need to change from the 
duty provided for under the current legislation, which obliges providers of electronic 
communications networks or services to address these issues, to Member States issuing 
binding instructions or for the Commission to adopt technical implementing measures.
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Изменение 537
Nikolaos Vakalis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA), може да приеме 
подходящи технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за нотифициране.

Or. en

Обосновка

ENISA remains solely competent in security of networks and services at EU level.

Изменение 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

In individual cases Members States should have the possibility to use higher standards than 
the harmonized base-line to meet the goals set out in paragraphs 1 and 2.

Изменение 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията може да приеме 
подходящи технически мерки с оглед 
хармонизиране на мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, включително 
мерките, определящи обстоятелствата, 
формата и процедурите, приложими за 
изискванията за извършване на 
уведомление.

Or. es

Изменение 540
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13 а – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

 An obligation to inform subscribers of any breach of security or integrity risks to 
overregulate and to unnecessarily undermine consumer e-confidence.

Изменение 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приемат в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 22, параграф 3.

Or. es
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Изменение 542
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи имат 
правомощия да отправят задължителни 
инструкции на предприятия, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
прилагане на член 13а.

1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи имат 
правомощия да отправят задължителни 
инструкции на предприятия, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
прилагане на член 13а. 
Задължителните инструкции 
подлежат на обществена 
консултация. Те следва да бъдат 
пропорционални, икономически и 
технически изпълними и да влязат в 
сила в разумен срок от време. 
Националните регулаторни органи 
позволяват също така на 
операторите на далекосъобщителни 
мрежи да си възстановят разходите, 
извършени във връзка с прилагането 
на задължителните инструкции.

Or. en

Обосновка

Instruction should be aimed at identifying minimum security requirements while leaving the 
technical and operational implementation decisions to operators. Telecom Italia believes that 
the process of identifying the appropriate security measure should thus be carried out in tight 
collaboration betweenNRAs and Operators. 
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Изменение 543
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи имат 
правомощия да отправят задължителни 
инструкции на предприятия, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
прилагане на член 13а.

1. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи имат 
правомощия да отправят задължителни 
инструкции на предприятия, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги, с цел 
прилагане на член 13а. 
Задължителните инструкции следва 
да бъдат пропорционални, 
икономически и технически 
изпълними и да влязат в сила в 
разумен срок от време. 

Or. en
Обосновка

It is necessary to consider proportionality, sustainability and reasonable timing as main 
guiding principles.

Изменение 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Директива 2002/21/ЕО
Член 13 б - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставят информация, необходима 
за оценяване на сигурността на техните 
услуги и мрежи, включително 
документирани политики за сигурност; 
и

a) предоставят информация, необходима 
за оценяване на сигурността и 
целостта на техните услуги и мрежи, 
включително документирани политики 
за сигурност; и

Or. es
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Обосновка

Los costes deberán ser soportados por las empresas concernidas.

Изменение 545
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поръчат на квалифициран независим 
орган да извърши одит на сигурността и
да представи резултатите от него на 
националния регулаторен орган.

б) поръчат на квалифициран независим 
орган, след съгласуване с 
предприятията, да извърши одит на 
сигурността и да представи резултатите 
от него на националния регулаторен 
орган.

Or. en
Обосновка

Instruction should be aimed at identifying minimum security requirements while leaving the 
technical and operational implementation decisions to operators. Telecom Italia believes that 
the process of identifying the appropriate security measure should thus be carried out in tight 
collaboration betweenNRAs and Operators.

Изменение 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Директива 2002/21/ЕО
Член 13 б - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поръчат на квалифициран 
независим орган да извърши одит на 
сигурността и да представи резултатите 
от него на националния регулаторен 
орган.

б) изискат от съответните 
предприятия да извършат одит на 
сигурността и целостта за своя 
сметка и да представят резултатите 
от него на националния регулаторен 
орган.
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Or. es

Обосновка
Los costes deberán ser soportados por las empresas concernidas.

Изменение 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Директива 2002/21/ЕО
Член 13 б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с всички правомощия, 
необходими за разследване на случаи на 
неспазване.

3. Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 
разполагат с всички правомощия, 
необходими за разследване на случаи на 
неспазване, както и на инциденти, 
свързани със сигурността и целостта 
на мрежите.

Or. es

Обосновка

Como consecuencia lógica de la obligación de informar a las ANR sobre los incidentes de 
seguridad, que se establece en el artículo 13 bis (3), las ANR deben estar facultadas para 
investigar dichos incidentes.

Изменение 548
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2002/21/EО
Член 13 б – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

The proposed enforcement powers in the form of NRA binding instructions, security audits 
and the ability to require information provision on network operators is an additional 
compliance burden and should be minimised, so that over the longer term they do not harm 
development of new technologies to market.

Изменение 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, втора алинея, 
второто изречение се заличава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Joint dominance remains an untested and difficult concept in the telecoms sector in both an ex 
post and ex ante context, yet may become increasingly important as markets consolidate. It is 
important that guidance is not deleted but is rather clarified through the Framework.

Изменение 550
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква а
Директива 2002/21/EО
Член 14 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 2, втора алинея, 
второто изречение се заличава.

заличава се

Or. en

Обосновка

With increasing convergence in the telecoms sector, joint dominance could become an 
increasingly common problem. Guidance should be clarified, not deleted.

Изменение 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 3 се заличава. б) параграф 3 се заменя със следния 
текст:
"Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна мощ 
на специфичен пазар и когато 
връзките между двата пазара са 
такива, че позволяват пазарната мощ, 
упражнявана върху единния пазар, да 
бъде съответно прехвърлена и на 
другия пазар, като с това се 
увеличава пазарната мощ на 
предприятието, на свързания пазар 
могат да се прилагат корективни 
мерки, насочени към определяне или 
предотвратяване на такова 
прехвърляне на пазарната мощ, в 
съответствие с членове 9, 10, 11 и 13 
от [Директивата за достъпа], а 
когато тези мерки се окажат 
недостатъчни, член 17 от 
[Директивата за правата на 
гражданите]."

Or. en
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Обосновка

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Изменение 552
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 3 се заличава. б) параграф 3 се заменя със следния 
текст:
"Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна мощ 
на специфичен пазар и когато 
връзките между двата пазара са 
такива, че позволяват пазарната мощ, 
упражнявана върху единния пазар, да 
бъде съответно прехвърлена и на 
другия пазар, като с това се 
увеличава пазарната мощ на 
предприятието, на свързания пазар 
могат да се прилагат корективни 
мерки, насочени към определяне или 
предотвратяване на такова 
прехвърляне на пазарната мощ, в 
съответствие с членове 9, 10, 11 и 13 
от [Директивата за достъпа], а 
когато тези мерки се окажат 
недостатъчни, член 17 от 
[Директивата за правата на 
гражданите]."

Or. en
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Обосновка

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems.

Изменение 553
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 3 се заличава. б) параграф 3 се заменя със следния 
текст:
"Когато дадено предприятие 
притежава значителна пазарна мощ 
на специфичен пазар и когато 
връзките между двата пазара са 
такива, че позволяват пазарната мощ, 
упражнявана върху единния пазар, да 
бъде съответно прехвърлена и на 
другия пазар, като с това се 
увеличава пазарната мощ на 
предприятието, на свързания пазар 
могат да се прилагат корективни 
мерки, насочени към определяне или 
предотвратяване на такова 
прехвърляне на пазарната мощ, в 
съответствие с членове 9, 10, 11 и 13 
от [Директивата за достъпа], а 
когато тези мерки се окажат 
недостатъчни, член 17 от 
[Директивата за правата на 
гражданите]."

Or. en

Обосновка

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
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measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Изменение 554
Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 – буква -бa (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се параграф 2а:
"Най-късно до датата на влизане в 
сила на настоящата директива,
Комисията публикува насоки за 
националните регулаторни органи по 
отношение на решения, целящи 
налагане, промяна или отмяна на 
задължения за предприятията, 
притежаващи значителна пазарна 
мощ."

Or. en

Обосновка

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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Изменение 555
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 – буква г
Директива 2002/21/EО
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, представено в съответствие 
с член 7от Регламент […/ЕО], да 
приеме решение, идентифициращо 
транснационалните пазари. 

4. След консултация с националните 
регулаторни органи и разглеждане на 
становището на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД),
Комисията може, като действа в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 22, параграф 3, да 
приеме решение, идентифициращо 
транснационалните пазари.

Or. en

Изменение 556
Dragoş Florin David

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 – буква г
Директива 2002/21/EО
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, представено в съответствие 
с член 7 от Регламент […/ЕО], да 
приеме решение, идентифициращо 
транснационалните пазари.

4. Комисията може, след консултация с 
националните регулаторни органи, да 
приеме решение, идентифициращо 
транснационалните пазари.

Or. en
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Изменение 557
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 – буква г
Директива 2002/21/EО
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, представено в съответствие с 
член 7от Регламент […/ЕО], да приеме 
решение, идентифициращо 
транснационалните пазари. 

4. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становищата на
националните регулаторни органи и
на Органа, представени в съответствие 
с член 7от Регламент […/ЕО], да приеме 
решение, идентифициращо 
транснационалните пазари. 

Or. ro

Обосновка

The national regulatory authorities must not be left out of this process.

Изменение 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 16 - буква г
Директива 2002/21/ЕО
Член 15 - параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, представено в съответствие с 
член 7от Регламент […/ЕО], да приеме 
решение, идентифициращо 
транснационалните пазари.

4. След като се консултира с 
националните регулаторни органи, 
Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
ОЕРД представено в съответствие с 
член 7от Регламент […/ЕО], да приеме 
решение, идентифициращо 
транснационалните пазари.

Or. es

Обосновка

Si bien la Comisión ha de representar un papel incuestionable en materias con dimensiones 
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transfronterizas, las ANR concernidas no pueden ser ignoradas ya que están en una posición 
ideal para apoyar a la Comisión en la definición de estos mercados. Igualmente, no parece 
que la identificación de un mercado transnacional pueda ser objeto de un procedimiento de 
urgencia.

Изменение 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 16 - буква г
Директива 2002/21/ЕО
Член 15 - параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение, целящо изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приема 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.

Това решение, целящо изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3.

Or. es

Обосновка

Si bien la Comisión ha de representar un papel incuestionable en materias con dimensiones 
transfronterizas, las ANR concernidas no pueden ser ignoradas ya que están en una posición 
ideal para apoyar a la Comisión en la definición de estos mercados. Igualmente, no parece 
que la identificación de un mercado transnacional pueda ser objeto de un procedimiento de 
urgencia.

Изменение 560
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 – буква г
Директива 2002/21/EО
Член 15 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение, целящо изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приема 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.

Това решение, целящо изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива чрез нейното допълване, се 
приема в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The urgency procedure is not justified for the adoption of this type of measures.

Изменение 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква а
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
извършват анализ на релевантните 
пазари, посочени в препоръката, като 
отчитат в максимална степен насоките. 
Държавите-членки гарантират, че този 
анализ се провежда, когато е 
целесъобразно, в сътрудничество с 
националните власти за защита на 
конкуренцията

1. Националните регулаторни органи 
извършват анализ на релевантните 
пазари, като отчитат пазарите, 
посочени в препоръката, и като отчитат 
в максимална степен насоките. 
Държавите-членки гарантират, че този 
анализ се провежда, когато е 
целесъобразно, в сътрудничество с 
националните власти за защита на 
конкуренцията

Or. es

Обосновка

Para evitar que pueda entenderse que las ANR tienen necesariamente que analizar todos los 
mercados identificados en la Recomendación cuando (al menos formalmente) esta relación de 
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mercados (así como sus definiciones) es orientativa.

Изменение 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква аа (нова)
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Параграф 4 се заменя със 
следното:
„4. Когато национален регулаторен 
орган определи, че даден релевантен 
пазар не е ефективно конкурентен, 
освен ако става въпрос за нови и бързо 
развиващи се пазари, той определя 
предприятията със значителна 
пазарна сила на този пазар в 
съответствие с член 14 и налага на 
такива предприятия целесъобразни 
специфични регулаторни задължения, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, или поддържа или изменя 
такива задължения, когато такива 
вече съществуват, като има предвид 
обхвата на съответните географски 
пазари и като по целесъобразност 
премахва преходните задължения за 
предоставяне на достъп по пътя към 
дерегулирането на тези пазари.

In determining these obligations, the 
national regulatory authority shall take 
account of the aim of promoting effective 
investment in infrastructure and 
encouraging competition between services 
provided by competing platforms, while 
encouraging investment in new and 
competitive infrastructures, as a way of 
achieving sustainable competition in 
networks and services in the long term 
which will make it possible, when the time 
comes, to relax the transitory access 
obligations, while, at the same time, 

При определяне на тези задължения, 
националният регулаторен орган 
взема предвид целта да се насърчат 
ефективните инвестиции в 
инфраструктурата и да се поощри 
конкуренцията между услугите, 
предоставяни от конкуриращи се 
платформи, като насърчава 
инвестициите в нови и 
конкурентоспособни инфраструктури 
като способ за постигане на 
устойчива конкуренция по отношение 
на мрежите и услугите в дългосрочен 
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maintaining the ex ante regulatory 
obligations which in any case will be 
applicable to infrastructures installed by 
undertakings enjoying special or 
exclusive rights and which are still 
benefiting from those investments

план, което би предоставило 
възможност в подходящия момент да 
се намалят преходните задължения 
за предоставяне на достъп, като 
същевременно се запазят 
предварителните регулаторни 
задължения, които се прилагат така 
или иначе за инфраструктурите, 
които са били изградени от 
предприятия, които са разполагали 
със специални или изключителни 
права и които все още извличат полза 
от тези инвестиции.“

Or. es

Обосновка

Se incorpora la mención del considerando 27 que señala que los nuevos mercados en 
expansión no deben ser sometidos a obligaciones inadecuadas.
Se recuerda que las ANR deben tener el objetivo de adoptar medidas encaminadas a 
promover una inversión eficiente en materia de infraestructuras, según se establece el 
artículo 8, apartado 2, c).
Por último se incluye la mención recogida en la exposición de motivos de la Recomendación 
sobre mercados pertinentes relativa a que la competencia sostenible en redes y servicios a 
largo plazo debe basarse en infraestructuras de red competidoras.

Изменение 563
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква аa (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) параграф 3 се заменя със следния 
текст:
"3. Когато национален регулаторен 
орган заключи, че пазарът не 
подлежи на предварително 
регулиране, въз основа на посочения в 
препоръката тест, включващ три 
критерия, или подлежи на 
предварително регулиране, но е 
действително конкурентен, той не 
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налага, нито запазва което и да е от 
специфичните регулаторни
задължения, посочени в параграф 2 от 
настоящия член. В случаи, когато 
специфични за сектора регулаторни 
задължения вече са налице, органът 
отменя тези задължения, наложени на 
предприятия в рамките на 
съответния пазар. Страните, 
засегнати от такава отмяна на 
задължения, получават предизвестие 
с достатъчен срок."

Or. en

Обосновка

As a matter of fact, as said in the second edition of the Commission Recommendation on 
relevant markets, the three criteria test focuses on the general structure and characteristics of 
a market in order to identify those markets that are likely to have possible persistent market 
failures needing to be analysed in more detail on a national basis by NRAs.

Изменение 564
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За транснационалните пазари, 
посочени в решението, предвидено в 
член 15, параграф 4, Комисията 
изисква Органа да проведе пазарния 
анализ, отчитайки в максимална 
степен насоките и да представи 
становище за налагането, 
поддържането, изменението или 
оттеглянето на регулаторни 
задължения, както е посочено в 
параграф 2 от настоящия член.

5. За да определят дали даден пазар на 
едро е действително конкурентен, 
националните регулаторни органи 
извършват оценка на изкривяванията 
на пазара на ниво търговия на дребно. 
По-специално всяка проектомярка, 
която налага, променя или отменя 
задължение за оператор на пазара на 
едро, отчита в максимална степен 
пазарната мощ на всеки участник на 
пазара на дребно.  

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 5 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За транснационалните пазари, 
посочени в решението, предвидено в 
член 15, параграф 4, Комисията изисква 
Органа да проведе пазарния анализ, 
отчитайки в максимална степен 
насоките и да представи становище за 
налагането, поддържането, изменението 
или оттеглянето на регулаторни 
задължения, както е посочено в 
параграф 2 от настоящия член.

5. За транснационалните пазари, 
посочени в решението, предвидено в 
член 15, параграф 4, Комисията изисква 
от ОЕРД да проведе пазарния анализ,
след като се консултира със 
съответните национални 
регулаторни органи, отчитайки в 
максимална степен насоките, и да 
представи становище за налагането, 
поддържането, изменението или 
оттеглянето на регулаторни задължения, 
както е посочено в параграф 2 от 
настоящия член.

Or. es

Обосновка

En los casos de mercados transnacionales es necesario conocer la opinión de las ANR. 
Igualmente serán éstas de manera coordinada las que impongan, mantengan o enmienden las 
obligaciones regulatorias.

Изменение 566
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, 
може да издаде решение, което да 
определи едно или повече 
предприятия като притежаващи 
значителна пазарна сила на този 
пазар и да наложи едно или повече 
специфични задължения съгласно 
членове от 9 до 13а от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 
(Директива за универсалната услуга). 
В този случай Комисията преследва 
целите на политиката, определени в 
член 8.

заличава се

Or. en
Обосновка

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

Изменение 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, 
може да издаде решение, което да 
определи едно или повече 
предприятия като притежаващи 
значителна пазарна сила на този 
пазар и да наложи едно или повече 
специфични задължения съгласно 
членове от 9 до 13а от Директива 
2002/19/ЕО (Директива за достъпа) и 
член 17 от Директива 2002/22/ЕО 

Съответните национални 
регулаторни органи съгласувано 
налагат, поддържат, изменят или 
оттеглят задълженията, посочени в 
точка 2 на настоящия член. 



AM\725139BG.doc 83/108 PE407.632v01-00

BG

(Директива за универсалната услуга). 
В този случай Комисията преследва 
целите на политиката, определени в 
член 8.

Or. es

Обосновка

En los casos de mercados transnacionales es necesario conocer la opinión de las ANR. 
Igualmente serán éstas de manera coordinada las que impongan, mantengan o enmienden las 
obligaciones regulatorias.

Изменение 568
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на Органа, може 
да издаде решение, което да определи 
едно или повече предприятия като 
притежаващи значителна пазарна сила 
на този пазар и да наложи едно или 
повече специфични задължения 
съгласно членове от 9 до 13а от 
Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа) и член 17 от Директива 
2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга). В този случай 
Комисията преследва целите на 
политиката, определени в член 8.

Комисията, отчитайки в максимална 
степен становищата на 
националните регулаторни органи и
на Органа, може да издаде решение, 
което да определи едно или повече 
предприятия като притежаващи 
значителна пазарна сила на този пазар и 
да наложи едно или повече специфични 
задължения съгласно членове от 9 до 
13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга). В този случай 
Комисията преследва целите на 
политиката, определени в член 8.

Or. ro

Обосновка

The Authority must be able to define the market monitoring procedures, and the national 
regulatory authorities must be involved.
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Изменение 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в рамките на две години от предишна
нотификация на проектомярка, 
свързана с този пазар;

а) в рамките на три години от 
предишно влизане в сила на мярка, 
свързана с този пазар, или преди това, в 
случай на значителна промяна на 
пазарните условия или ако в 
становището на Органа на 
европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията (ОЕРД) или на 
Комисията, дадено съгласно член 7а 
от [Рамковата директива], се 
препоръчва друго;

Or. en

Обосновка
The 2 years delay proposed for the revision of a decision is too tight. The validity period of a 
decision should be three years as from its coming into effect in the Member State (and not 
from the notification date). However, more frequent analyses are likely to be needed during 
periods of rapid market development – hence the exclusion suggested.

Изменение 570
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в рамките на две години от предишна
нотификация на проектомярка, 
свързана с този пазар;

а) в рамките на три години от 
предишно влизане в сила на мярка, 
свързана с този пазар, или преди 
изтичането на всяко задължение, 
посочено в тази мярка, в зависимост 
от това, коя от двете дати е по-
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късна.

Or. en

Обосновка

The 2 years delay proposed for the revision of a decision is too tight. The validity period of a 
decision should be that of the obligations imposed by a measure  or three years as from the 
coming into effect in the Member State (and not from the notification date) of the measure, 
whichever is longer.

Изменение 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - точка 6 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в рамките на две години от предишна 
нотификация на проектомярка, 
свързана с този пазар;

a) в рамките на максимално три 
години от приемането на мерки, 
свързани с този пазар;

Or. es
Обосновка

El objeto de las modificaciones es aplicar plazos más realistas dejando flexibilidad a las 
autoridades nacionales de reglamentación para poder realizar dichos análisis en menor 
tiempo.

Изменение 572
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в рамките на две години от предишна 
нотификация на проектомярка, свързана 
с този пазар;

а) в рамките на две години от предишна 
нотификация на проектомярка, свързана 
с този пазар, за пазари, определени в 
предходната препоръка и в 
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действащата препоръка;

Or. en

Обосновка

The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Изменение 573
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в рамките на две години от предишна 
нотификация на проектомярка, свързана 
с този пазар;

а) в рамките на две години от предишна 
нотификация на проектомярка, свързана 
с този пазар, за пазари, определени в 
предходната препоръка и в 
действащата препоръка;

Or. en

Обосновка

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Изменение 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 6 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за пазари, които не са били 
нотифицирани на Комисията преди, в 
рамките на една година от приемането 
на преработена препоръка за 
релевантните пазари, или;

б) за пазари, които не са били 
нотифицирани на Комисията преди, в 
рамките на максимално две години от 
приемането на преработена препоръка 
за релевантните пазари, или;

Or. es

Обосновка

El objeto de las modificaciones es aplicar plazos más realistas dejando flexibilidad a las 
autoridades nacionales de reglamentación para poder realizar dichos análisis en menor 
tiempo.

Изменение 575
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 6 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в шестмесечен срок от 
приемането на ревизираната 
препоръка за съответните пазари, за 
всички пазари, обхванати от 
регламента и непосочени в 
ревизираната препоръка, през 
първите три месеца националният 
регулаторен орган (НРО) съобщава 
резултатите от посочения в 
препоръката тест, включващ три 
критерия. Ако съответният пазар 
минава успешно теста, НРО 
извършва оценка на значителната 
пазарната мощ на пазара, за да 
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прецени дали да запази, промени или 
отмени действащите задължения; 
или

Or. en

Обосновка

The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Изменение 576
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква б
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 6 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в шестмесечен срок от 
приемането на ревизираната 
препоръка за съответните пазари, за 
всички пазари, обхванати от 
регламента и непосочени в 
ревизираната препоръка, през 
първите три месеца националният 
регулаторен орган (НРО) съобщава 
резултатите от посочения в 
препоръката тест, включващ три 
критерия. Ако съответният пазар 
минава успешно теста, НРО 
извършва оценка на значителната 
пазарната мощ на пазара, за да 
прецени дали да запази, промени или 
отмени действащите задължения; 
или

Or. en

Обосновка

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
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and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Изменение 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква б
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 6 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за държави-членки, които скоро са се 
присъединили към Съюза, в рамките на 
една година от тяхното присъединяване.

в) за държави-членки, които скоро са се 
присъединили към Съюза, в рамките на 
максимално две години от тяхното 
присъединяване.

Or. es

Обосновка

El objeto de las modificaciones es aplicar plazos más realistas dejando flexibilidad a las 
autoridades nacionales de reglamentación para poder realizar dichos análisis en menor 
tiempo.

Изменение 578
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква в
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато национален регулаторен 
орган не приключи своя анализ на 
релевантен пазар идентифициран в 
препоръката в рамките на срока, 
установен в член 16, параграф 6, 

заличава се 
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Комисията може да изиска от Органа 
да представи становище, 
включително проектомярка, относно 
анализа на специфичния пазар и 
специфичните задължения, които да 
бъдат наложени. Европейският орган 
провежда обществена консултация за 
въпросната проектомярка. 
Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на органа, 
представено в съответствие с член 6 
от Регламент […./ЕО], може да 
приеме решение, което да изисква от 
националния регулаторен орган да 
определи някои предприятия като 
притежаващи значителна пазарна 
сила и да наложи специфични 
задължения съгласно членове 8, 9 до 
13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга) спрямо така 
определените предприятия. В този 
случай Комисията преследва същите 
цели на политиката, както е 
предвидено за национални 
регулаторни органи в член 8.

Or. de
Обосновка

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

Изменение 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 17 - буква в
Директива 2002/21/ЕО
Член 16 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато национален регулаторен 
орган не приключи своя анализ на 
релевантен пазар идентифициран в 

заличава се
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препоръката в рамките на срока, 
установен в член 16, параграф 6,
Комисията може да изиска от Органа 
да представи становище, 
включително проектомярка, относно 
анализа на специфичния пазар и 
специфичните задължения, които да 
бъдат наложени. Европейският орган 
провежда обществена консултация за 
въпросната проектомярка. 
Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на органа, 
представено в съответствие с член 6 
от Регламент […./ЕО], може да 
приеме решение, което да изисква от 
националния регулаторен орган да 
определи някои предприятия като 
притежаващи значителна пазарна 
сила и да наложи специфични 
задължения съгласно членове 8, 9 до 
13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга) спрямо така 
определените предприятия. В този 
случай Комисията преследва същите 
цели на политиката, както е 
предвидено за национални 
регулаторни органи в член 8.

Or. es

Обосновка

El ordenamiento jurídico comunitario ya prevé los casos de incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los Estados miembros, teniendo la Comisión la potestad de iniciar 
los procedimientos de infracción. Suplantar las obligaciones de los Estados  miembros por la 
Comisión supone un atentado al principio de subsidiariedad.

Изменение 580
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 – буква в
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 7 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, отчитайки в максимална 
степен становището на органа, 
представено в съответствие с член 6 
от Регламент […./ЕО], може да 
приеме решение, което да изисква от 
националния регулаторен орган да 
определи някои предприятия като 
притежаващи значителна пазарна 
сила и да наложи специфични 
задължения съгласно членове 8, 9 до 
13а от Директива 2002/19/ЕО 
(Директива за достъпа) и член 17 от 
Директива 2002/22/ЕО (Директива за 
универсалната услуга) спрямо така 
определените предприятия. В този 
случай Комисията преследва същите 
цели на политиката, както е 
предвидено за национални 
регулаторни органи в член 8.

заличава се

Or. en

Обосновка

NRAs should be obliged to undertake market analysis within a given timeframe. If NRAs do 
not, or are unable to undertake such analysis, then BERT should provide an opinion.  
However the commission is not best placed to veto remedies.

Изменение 581
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 ва (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се следният параграф:
„7а. Независимо от редовния преглед, 
посочен в параграф 6, националните 
регулаторни органи могат да вземат 
решения за корективни мерки за 
период по-дълъг от две години, когато 
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това се налага, с цел осигуряване на 
необходимата дългосрочна 
регулаторна сигурност  за 
инвеститорите в мрежи за достъп 
от следващо поколение." 

Or. en

Обосновка

Regulatory certainty for all operators affected by investment decision in new and/or 
alternative next generation access networks requires the possibility for the NRA to commit 
itself to a regulatory approach beyond the 2 year period for market analyses currently 
prescribed in the Framework. The deployment of next generation access networks entails a 
significant amount of risk. Long term planning certainty is needed to foster investments in 
NGA.

Изменение 582
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 ва (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 16 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) В член 16 се добавя следният 
параграф:
"7а. Независимо от предвидения в 
параграф 6 периодичен преглед, 
националните регулаторни органи 
могат да приемат мерки със срок на 
действие, който е по-дълъг от две 
години, когато това е необходимо за 
дългосрочната сигурност при 
планирането, особено при 
изграждането на мрежите за достъп 
от следващо поколение."

Or. de

Обосновка

Der Ausbau der Zugangsnetze der nächsten Generation birgt für die Investoren ein 
erhebliches Risiko. Um Investitionen in den Ausbau zu fördern wird langfristige 
Planungssicherheit benötigt. Deshalb sollte die Rahmenrichtlinie in diesen Fällen eine 
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längere Gültigkeit der Maßnahmen erlauben.

Изменение 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква аa (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 2,  алинея 3 се заменя 
със следния текст:
"При отсъствието на такива 
стандарти и/или спецификации, 
държавите-членки насърчават 
въвеждането на международните 
стандарти или препоръките, приети 
от Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT), 
Международната организация по 
стандартизация (ISO) или 
Международната електротехническа 
комисия (IEC)."

Or. en

Обосновка

CEPT develops conditions for spectrum use in Europe and this should be taken into account, 
particularly in the absence of an ETSI standard.

Изменение 584
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга разпоредбите на 
член 9 от настоящата директива и 
на членове 6 и 8 от Директива 
2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), ако Комисията открие, 
че несъответствия в прилагането от 
страна на националните регулаторни 
органи на регулаторните задачи, 
определени в настоящата директива 
и Специфичните директиви, могат да 
създадат бариера за вътрешния пазар, 
Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, да приеме 
препоръка или решение за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите от настоящата 
директива и Специфичните 
директиви за бъдещото постигане на 
целите, установени в член 8.

заличава се

Or. de

Обосновка
Zusätzliche Kompetenzen müssen der EU-Kommission im neuen Rechtsrahmen nicht 
eingeräumt werden. Bei Netzwerkinvestitionen und Netzzugang ist die nationale Ebene besser 
in der Lage, die erforderliche Regulierungsmaßnahme zu treffen Durchführungsmaßnahmen 
können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie haben. In diesem Fall muss 
ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.

Изменение 585
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга разпоредбите на член 
9 от настоящата директива и на членове 
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 9 от настоящата директива и на 
членове 6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
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прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
Органа, ако има такова, да приеме 
препоръка или решение за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите от настоящата директива 
и Специфичните директиви за бъдещото 
постигане на целите, установени в член 
8.

прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за вътрешния 
пазар, Комисията може да приеме 
препоръка за хармонизираното 
прилагане на разпоредбите от 
настоящата директива и Специфичните 
директиви за бъдещото постигане на 
целите, установени в член 8.

Or. en

Обосновка
In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Изменение 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 20
Директива 2002/21/ЕО
Член 19 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга разпоредбите на член 
9 от настоящата директива и на членове 
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
могат да създадат бариера за 
вътрешния пазар, Комисията може, 
отчитайки в максимална степен 
становището на Органа, ако има такова, 
да приеме препоръка или решение за 
хармонизираното прилагане на 
разпоредбите от настоящата директива 
и Специфичните директиви за бъдещото 
постигане на целите, установени в член 
8.

1. Без да се засяга разпоредбите на член 
9 от настоящата директива и на членове 
6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директива за разрешение), ако 
Комисията открие, че несъответствия в 
прилагането от страна на националните 
регулаторни органи на регулаторните 
задачи, определени в настоящата 
директива и Специфичните директиви, 
създават бариера за вътрешния пазар, 
Комисията може, отчитайки в 
максимална степен становището на 
ОЕРД, ако има такова, да приеме 
препоръка за хармонизираното 
прилагане на разпоредбите от 
настоящата директива и Специфичните 
директиви за бъдещото постигане на 
целите, установени в член 8.

Or. es

Обосновка

La evolución positiva experimentada por los mercados durante la vigencia del actual marco 
regulador no justifica el reforzamiento de las capacidades de intervención ex-ante de la 
Comisión ni de las ANR, sino en todo caso su reducción.

Изменение 587
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията издаде препоръка 
съгласно параграф 1, тя ще действа в 
съответствие с процедурите, 
посочени в член 22, параграф 2.
Държавите-членки гарантират, че 
националните регулаторни органи 

заличава се
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отчитат в максимална степен 
такива препоръки при извършване на 
своите задачи. Когато национален 
регулаторен орган предпочете да не 
спази дадена препоръка, той 
уведомява Комисията, като 
мотивира своята позиция.

Or. de

Обосновка

Zusätzliche Kompetenzen müssen der EU-Kommission im neuen Rechtsrahmen nicht 
eingeräumt werden. Bei Netzwerkinvestitionen und Netzzugang ist die nationale Ebene besser 
in der Lage, die erforderliche Regulierungsmaßnahme zu treffen Durchführungsmaßnahmen 
können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie haben. In diesem Fall muss 
ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.

Изменение 588
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.
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Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Изменение 589
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
Обосновка

Zusätzliche Kompetenzen müssen der EU-Kommission im neuen Rechtsrahmen nicht 
eingeräumt werden. Bei Netzwerkinvestitionen und Netzzugang ist die nationale Ebene besser 
in der Lage, die erforderliche Regulierungsmaßnahme zu treffen Durchführungsmaßnahmen 
können eine wesentliche finanzielle Auswirkung für die Industrie haben. In diesem Fall muss 
ein neues Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.
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Изменение 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 20
Директива 2002/21/ЕО
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es
Обосновка

Por coherencia al desaparecer la posibilidad de adoptar decisiones.

Изменение 591
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерки, приети съгласно параграф 1, 
могат да включват 
идентифицирането на хармонизиран 
или координиран подход за справяне 
със следните въпроси:

заличава се

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на нови 
услуги;
б) въпроси, свързани с номериране, 
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именуване и адресиране, включително 
номерационни блокове, преносимост 
на номера и идентификатори, 
системи за превод на номера и адреси 
и достъп до спешни услуги „112“;
в) потребителски въпроси, 
включително достъпност на 
електронни съобщителни услуги и 
оборудване за крайни потребители с 
увреждания;
г) регулаторно счетоводство.

Or. en
Обосновка

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Изменение 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 20
Директива 2002/21/ЕО
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерки, приети съгласно параграф 1, 
могат да включват 

заличава се
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идентифицирането на хармонизиран 
или координиран подход за справяне 
със следните въпроси:
a) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на нови 
услуги;
б) въпроси, свързани с номериране, 
именуване и адресиране, включително 
номерационни блокове, преносимост 
на номера и идентификатори, 
системи за превод на номера и адреси 
и достъп до спешни услуги „112“;
в) потребителски въпроси, 
включително достъпност на 
електронни съобщителни услуги и 
оборудване за крайни потребители с 
увреждания;
г) регулаторно счетоводство.

Or. es
Обосновка

Dada la redacción propuesta ("las medidas...podrán incluir") este apartado no supone 
ninguna aportación de tipo práctico, ya que no incluye una lista exhaustiva, y por el 
contrario, la enumeración de los ejemplos citados puede ser empleada como argumento 
justificativo de la adopción de medidas armonizadoras sobre las cuestiones expresamente 
señaladas sin que la Comisión necesite justificar la necesidad de mayor armonización en las 
áreas citadas.

Изменение 593
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерки, приети съгласно параграф 1, 
могат да включват 
идентифицирането на хармонизиран 
или координиран подход за справяне 
със следните въпроси:

заличава се

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
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регулаторно третиране на нови 
услуги;
б) въпроси, свързани с номериране, 
именуване и адресиране, включително 
номерационни блокове, преносимост 
на номера и идентификатори, 
системи за превод на номера и адреси 
и достъп до спешни услуги „112“;
в)потребителски въпроси, 
включително достъпност на 
електронни съобщителни услуги и 
оборудване за крайни потребители с 
увреждания;
г) регулаторно счетоводство.

Or. de

Обосновка

Zusätzliche Kompetenzen müssen der EU-Kommission im neuen Rechtsrahmen nicht 
eingeräumt werden. Bei Netzwerkinvestitionen und Netzzugang ist die nationale Ebene besser 
in der Lage, die erforderliche Regulierungsmaßnahme zu treffen. Die Behörde, wie sie im 
Kommissionsvorschlag COM (2007)699 vorgesehen ist, ist nicht erwünscht.

Изменение 594
Gianni De Michelis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на нови услуги и 
нова инфраструктура за достъп;

Or. en

Обосновка

Since the future competitiveness of the Europe is at stake, the European Institutions can not 
afford to risk that different regulatory approaches across Member States jeopardise prospects 
for potential comprehensive NGAN roll-out.
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The European Commission should lead the way by adopting a specific decision on the 
regulation of future NGAN as soon as possible. Many of the hints outlined in this document 
could be furthermore elaborated to fit a NGAN specific Commission Decision.

Изменение 595
Rebecca Harms

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на услуги на 
равнището на единния пазар, като 
доставката на услуги на 
мултинационалните компании;

Or. en

Обосновка

Priority should be given to harmonising conditions for inputs which are required for the 
provision of multi-national telecom services, as this has a direct implication for development 
of the single market.

Изменение 596
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на нови услуги, 
включително глобалните 
далекосъобщителни услуги и 
определението за поднационални 
пазари, появяващи се в резултат на 
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различните конкурентни условия;

Or. en
Обосновка

Global telecommunications services (GTS) offered to multinational companies with offices in 
a number of European countries are one of the areas where the Commission should have the 
capacity to ensure a harmonised regulatory approach within the EU.

Изменение 597
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на 
паневропейските услуги, като 
например глобалните 
далекосъобщителни услуги, и на нови 
услуги;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 598
Reino Paasilinna

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на 
паневропейските услуги, като 
например глобалните 
далекосъобщителни услуги, и на нови 
услуги;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на 
паневропейските услуги, като 
например глобалните 
далекосъобщителни услуги, и на нови 
услуги;

Or. en

Обосновка

The Commission should have power to ensure a harmonised regulatory appraoch within the 
EU for global telecommunications services (GTS) offered to to multinational companies with 
offices in a number of European countries.
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Изменение 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) последователно прилагане на 
регулаторни подходи, включително 
регулаторно третиране на 
паневропейските услуги, като 
например глобалните 
далекосъобщителни услуги, и на нови 
услуги;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 601
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът може по своя инициатива 
да съветва Комисията по въпроса 
дали дадена мярка трябва да бъде 
приета съгласно параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка
In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
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Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Изменение 602
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2002/21/EО
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органът може по своя инициатива 
да съветва Комисията по въпроса 
дали дадена мярка трябва да бъде 
приета съгласно параграф 1.

заличава се

Or. de

Обосновка

Zusätzliche Kompetenzen müssen der EU-Kommission im neuen Rechtsrahmen nicht 
eingeräumt werden. Bei Netzwerkinvestitionen und Netzzugang ist die nationale Ebene besser 
in der Lage, die erforderliche Regulierungsmaßnahme zu treffen. Die Behörde, wie sie im 
Kommissionsvorschlag COM (2007)699 vorgesehen ist, ist nicht erwünscht.


