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Изменение 603
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 22
Директива 2002/21/EО
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка страна може да отнесе спора до 
съответните национални регулаторни 
органи. Компетентните национални 
регулаторни органи координират своите 
усилия с цел постигане на разрешаване 
на спора, в съответствие с целите, 
установени в член 8.

2. Всяка страна може да отнесе спора до 
съответните национални регулаторни 
органи. Компетентните национални 
регулаторни органи координират своите 
усилия в рамките на ОЕРД с цел 
постигане на разрешаване на спора, в 
съответствие с целите, установени в 
член 8. Всички задължения, наложени 
на дадено предприятие от 
национални регулаторни органи при 
разрешаването на спор, са съобразени 
с настоящата директива и 
Специфичните директиви.

Or. en

Обосновка

This amendment provides for the role of BERT in the resolution of cross-border disputes.

Изменение 604
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 24 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 25 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) В член 25 се добавя следният 
параграф:
„1а. До януари 2014 г. Комисията 
преценява дали е необходимо 
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удължаване на срока на действие на 
разпоредбите на настоящата 
директива, свързани с 
предварителното регулиране, 
специфично за сектора, членове 8– 13а 
от Директивата за достъпа и член 17 
от Директивата за универсалната 
услуга. Тази оценка се предприема с 
оглед на развитието на 
конкуренцията в инфраструктурата 
и услугите в сектора на 
електронните съобщения. В случай на 
необходимост от специфично за 
сектора предварително регулиране, 
Комисията ограничава такова 
регулиране до съответните пазари и 
го преустановява в държавите-членки 
и на поднационалните пазари, където 
инфраструктурната конкуренция все 
още не е осъществима. Комисията 
представя на Съвета и Европейския 
парламент предложение за изменения 
в действащата регулаторна рамка, с 
оглед на приемането на реформирана 
регулаторна рамка.“

Or. en

Обосновка

In January 2014 the new regulatory framework will have been introduced for a couple of 
years so that its effects can by analysed. In the light of this analysis the phase-out of sector 
specific ex-ante regulation can be evaluated so that such regulation then can be confined to 
such Member States and sub-national markets where infrastructure competition will not yet 
be feasible.

Изменение 605
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 24 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 25 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) В член 25 се добавя следният 
параграф 1а:
"1а. Комисията прави оценка дали и в 
каква степен съществува 
необходимост, като се има предвид 
развитието на пазара и с оглед на 
конкуренцията, да се удължи или 
измени срокът на действие на 
специфичните за отрасъла 
разпоредби за регулиране на цените и 
достъпа, съдържащи се в 
настоящата директива, както и в 
Директива 2002/19/ЕО (Директива за 
достъпа), след посочения в член 29а на 
настоящата директива и член 19а на 
Директива 2002/19/ЕО срок.  Ако 
Комисията прецени, че съществува 
такава необходимост, тя представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета съответно предложение."

Or. de

Обосновка

Die Regulierung ist von Anfang an als Übergangslösung konzipiert gewesen. Die Regulierung 
sollte in dem Maße zurückgefahren werden, in dem sich Wettbewerb auf den Märkten 
entwickelt. Die Regulierungseingriffe haben aber im Gegenteil kontinuierlich zugenommen, 
obwohl sich der Wettbewerb dynamisch weiter entwickelt hat. Es ist daher erforderlich, einer 
dieser Zielsetzung entsprechende verbindliche Übergangsklausel einzuführen.

Изменение 606
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 24 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 25 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) В член 25 се добавя следният 
параграф:
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„1а. В контекста на промените на 
пазара и на конкуренцията, 
Комисията преценява дали е 
необходимо удължаване или 
изменение на срока на действие на 
разпоредбите на настоящата 
директива, свързани с 
предварителното регулиране, 
специфично за сектора, както и на 
Директивата за достъпа, след 
периода, посочен в член 2аа. Ако 
прецени, че такава необходимост 
съществува, Комисията представя 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета.“

Or. en

Обосновка

The European Commission as well as the European Parliament have repeatedly confirmed 
the transitory nature of sector specific price and access regulation. The amendment is 
modelled along the lines of the recently adopted Regulation on International Roaming. The 
provisions related to ex-ante regulation will expire on a given date, unless the Commission 
proposes to Parliament and the Council to prolong regulation in specific areas based on a 
report to be published before the review date.

Изменение 607
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 24 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Член 25 се заменя със следния 
текст:
„Комисията [...]  прави преглед на 
действието на настоящата директива 
и докладва пред Европейския 
парламент и Съвета, не по-късно от 
пет години след датата на влизането 
ѝ в сила. В своя доклад Комисията 
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включва мотивите си за 
необходимостта от продължаване на 
регулирането или възможната му 
отмяна, в контекста на промените 
на пазара и на конкуренцията. За тази 
цел, Комисията може да изисква 
информация от държавите-членки, 
която се предоставя без необосновано 
закъснение.“

Or. en

Обосновка

Regulation was from the outset supposed to be temporary in nature and should be rolled back 
as competition develops on the markets. Therefore, a review clause must be introduced to 
finally achieve the political aim of progressive deregulation. If deemed necessary, the 
Commission will propose to the Parliament and the Council to prolong regulation in specific 
areas based on a report to be published before the review date.

Изменение 608
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 25 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Добавя се следният член 29а:
"Член 29а

Специфичните за отрасъла 
регулаторни мерки съгласно 
настоящата директива се отменят 
към 31 декември 2016 г."

Or. xm

Обосновка

Grundlegendes Ziel des TK-Rechtsrahmens sollte die Überführung des Sektors ins 
Wettbewerbsrecht sein. Dies kann effektiv nur gewährleistet werden, wenn dies im 
Rechtsrahmen selbst festgehalten wird. Aufgrund ihres Initiativrechts kann die Kommission 
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jedoch eine Verlängerung vorschlagen, falls sie zu dem Ergebnis kommt, dass der Übergang 
ins Wettbewerbsrecht angesichts der Marktentwicklung 2016 verfrüht wäre.

Изменение 609
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 25 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Добавя се следният член 29а:
"Член 29а

Срок на действие
Срокът на действие на членове 14 до 
16 изтича на 1 януари 2014 г."

Or. de

Обосновка

Es muss sichergestellt werden, dass der Übergang von der Vorabregulierung hin zum 
allgemeinen Wettbewerbsrechts im Telekommunikationsbereich nach 5 Jahren überprüft 
wird.

Изменение 610
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 25 а (нова)
Директива 2002/21/EО
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Добавя се следният член:
„Член 29а
Срокът на действие на членове 14–16 
изтича на 31 декември 2014 г.“
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Or. en

Обосновка

The European Commission as well as the European Parliament have repeatedly confirmed 
the transitory nature of sector specific price and access regulation. The amendment is 
modelled along the lines of the recently adopted Regulation on International Roaming. The 
provisions related to ex-ante regulation will expire on a given date, unless the Commission 
proposes to Parliament and the Council to prolong regulation in specific areas based on a 
report to be published before the review date.

Изменение 611
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 26
Директива 2002/21/EО
Приложения I и II

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Приложения I и II се заличават. (26) Приложение І се заличава, а 
Приложение II се заменя със 
следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Критерии, прилагани от 
националните регулаторни власти 
при оценката за съвместно 
господстващо положение в 
съответствие с член 14, параграф 2, 
втора алинея

За две или повече предприятия 
може да бъде установено, че са в 
съвместно господстващо положение 
по смисъла на член 14, ако дори 
при отсъствието на структурни или 
други връзки между тях те
оперират в пазар, който се 
характеризира с липса на 
ефективна конкуренция и на който 
нито едно отделно предприятие не 
разполага с пазарна мощ. Без да 
накърнява съдебната практика на 
Съда на Европейските общности 
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относно съвместното господстващо 
положение, това може да възникне, 
когато пазарът се отличава с 
концентрация и редица съответни 
характеристики, от които 
следните са най-значими в 
областта на съобщенията:

- [...]

- ниска еластичност на търсенето,

- [...]

- подобни пазарни дялове,

- [...]

- високи правни и икономически 
прагове на достъп до пазара,
- вертикална интеграция с 
колективен отказ за доставки,
- липса на компенсираща 
покупателна способност,
- липса на потенциална конкуренция,
- [...]
Горепосоченият списък е 
индикативен и не е изчерпателен, а 
критериите не са кумулативни. 
Списъкът е по-скоро предназначен за 
илюстрация на видовете 
доказателства, които могат да бъдат 
приведени в подкрепа на 
твърденията, засягащи наличието на 
съвместно господстващо положение.“

Or. en

Обосновка

Joint dominance remains an untested and difficult concept in the telecoms sector in both 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.
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Изменение 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 26
Директива 2002/21/EО
Приложения I и II

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Приложения I и II се заличават. (26) Приложение І се заличава, а 
Приложение II се заменя със 
следния текст:
„ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Критерии, прилагани от 
националните регулаторни власти 
при оценката за съвместно 
господстващо положение в 
съответствие с член 14, параграф 2, 
втора алинея
За две или повече предприятия може 
да бъде установено, че са в съвместно 
господстващо положение по смисъла 
на член 14, ако дори при отсъствието 
на структурни или други връзки 
между тях те оперират в пазар, който 
се характеризира с липса на 
ефективна конкуренция и на който 
нито едно отделно предприятие не 
разполага с пазарна мощ. Без да 
накърнява съдебната практика на 
Съда на Европейските общности 
относно съвместното господстващо 
положение, това може да възникне, 
когато пазарът се отличава с 
концентрация и редица съответни 
характеристики, от които следните 
са най-значими в областта на 
съобщенията:
- [...]
- ниска еластичност на търсенето,
- [...]
- подобни пазарни дялове,
- [...]
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- високи правни или икономически 
прагове на достъп до пазара,
- вертикална интеграция с 
колективен отказ за доставки,
- липса на компенсираща 
покупателна способност,
- липса на потенциална конкуренция,
- [...]
Горепосоченият списък е 
индикативен и не е изчерпателен, а 
критериите не са кумулативни. 
Списъкът е по-скоро предназначен за 
илюстрация на видовете 
доказателства, които могат да бъдат 
приведени в подкрепа на 
твърденията, засягащи наличието на 
съвместно господстващо положение.“

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 613
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 26
Директива 2002/21/EО
Приложения I и II

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Приложения I и II се заличават. (26) Приложение І се заличава, а 
Приложение II се заменя със 
следния текст:
„ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Критерии, прилагани от 
националните регулаторни власти 
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при оценката за съвместно 
господстващо положение в 
съответствие с член 14, параграф 2, 
втора алинея
За две или повече предприятия може 
да бъде установено, че са в съвместно 
господстващо положение по смисъла 
на член 14, ако дори при отсъствието 
на структурни или други връзки 
между тях те оперират в пазар, който 
се характеризира с липса на 
ефективна конкуренция и на който 
нито едно отделно предприятие не 
разполага с пазарна мощ. Без да 
накърнява съдебната практика на 
Съда на Европейските общности 
относно съвместното господстващо 
положение, това може да възникне, 
когато пазарът се отличава с 
концентрация и редица съответни 
характеристики, от които следните 
са най-значими в областта на 
съобщенията:
- [...]
- ниска еластичност на търсенето,
- [...]
- подобни пазарни дялове,
- [...]
- високи правни или икономически 
прагове на достъп до пазара,
- вертикална интеграция с 
колективен отказ за доставки,
- липса на компенсираща 
покупателна способност,
- липса на потенциална конкуренция,
- [...]
Горепосоченият списък е 
индикативен и не е изчерпателен, а 
критериите не са кумулативни. 
Списъкът е по-скоро предназначен за 
илюстрация на видовете 
доказателства, които могат да бъдат 
приведени в подкрепа на 
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твърденията, засягащи наличието на 
съвместно господстващо положение.“

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 614
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 26
Директива 2002/21/EО
Приложения I и II

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Приложения I и II се заличават. (26) Приложение І се заличава, а 
Приложение II се заменя със 
следния текст:
„ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Критерии, прилагани от 
националните регулаторни власти 
при оценката за съвместно 
господстващо положение в 
съответствие с член 14, параграф 2, 
втора алинея
За две или повече предприятия може 
да бъде установено, че са в съвместно 
господстващо положение по смисъла 
на член 14, ако дори при отсъствието 
на структурни или други връзки 
между тях те оперират в пазар, който 
се характеризира с липса на 
ефективна конкуренция и на който 
нито едно отделно предприятие не 
разполага с пазарна мощ. Без да 
накърнява съдебната практика на 
Съда на Европейските общности 
относно съвместното господстващо 
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положение, това може да възникне, 
когато пазарът се отличава с 
концентрация и редица съответни 
характеристики, от които следните 
са най-значими в областта на 
съобщенията:
- [...]
- ниска еластичност на търсенето,
- [...]
- подобни пазарни дялове,
- [...]
- високи правни или икономически 
прагове на достъп до пазара,
- вертикална интеграция с 
колективен отказ за доставки,
- липса на компенсираща 
покупателна способност,
- липса на потенциална конкуренция,
- [...]
Горепосоченият списък е
индикативен и не е изчерпателен, а 
критериите не са кумулативни.
Списъкът е по-скоро предназначен за 
илюстрация на видовете 
доказателства, които могат да бъдат 
приведени в подкрепа на 
твърденията, засягащи наличието на 
съвместно господстващо положение.“

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.
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Изменение 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 1
Директива 2002/19/ЕО
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „достъп“ означава  предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги или 
доставяне на услуги на 
информационното общество или услуги 
за доставяне на съдържание. Понятието 
включва и следните елементи: достъп до 
мрежови елементи и свързаната с тях 
инфраструктура, който може да изисква 
свързване на оборудване чрез 
фиксирани или нефиксирани средства 
(по-специално тук се включва достъпът 
до абонатни линии и до инфраструктура 
и услуги, необходими за предоставяне 
на услуги по абонатните линии); достъп 
до физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

a) „достъп“ означава  предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги или 
оправомощени за целта други 
предприятия в съответствие с член 4 
от Директива 2002/20/ЕО (Директива 
за разрешение). Понятието включва и 
следните елементи: достъп до мрежови 
елементи и свързаната с тях 
инфраструктура, който може да изисква 
свързване на оборудване чрез 
фиксирани или нефиксирани средства 
(по-специално тук се включва достъпът 
до абонатни линии и до инфраструктура 
и услуги, необходими за предоставяне 
на услуги по абонатните линии); достъп 
до физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

Or. es

Обосновка
Los proveedores de servicios de radiodifusión y de sociedad de la información tienen la 
condición de usuarios finales del acuerdo al artículo 2 de la Directiva Marco, por lo que no 
son de aplicación las disposiciones de la presente Directiva. 
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No obstante, como consecuencia del proceso de convergencia, los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas pueden requerir acceso no sólo para proporcionar 
servicios de comunicaciones a sus clientes, sino también para ofrecer servicios de 
radiodifusión y contenidos. Por ello, la inclusión de la referencia del artículo 4 clarifica la 
definición.

Изменение 616
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„а) „достъп“ означава предоставяне 
на инфраструктура и/или услуги на 
друго предприятие при определени 
условия на изключителна или 
неизключителна основа с оглед на 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги. Понятието 
включва и следните елементи: достъп до 
мрежови елементи и свързаната с тях 
инфраструктура, който може да изисква 
свързване на оборудване чрез 
фиксирани или нефиксирани средства 
(по-специално тук се включва достъпът 
до абонатни линии и до инфраструктура 
и услуги, необходими за предоставяне 
на услуги по абонатните линии); достъп 
до физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност;
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

„а) „достъп“ означава предоставяне 
на инфраструктура и/или услуги на 
друго предприятие при определени 
условия на изключителна или 
неизключителна основа с оглед на 
предоставянето на електронни 
съобщителни услуги. Понятието 
включва и следните елементи: достъп до 
мрежови елементи (включително 
отстъпване на дължина на вълните, 
доколкото не могат да бъдат 
предоставени на разположение 
капацитети от оптични влакна) и 
свързаната с тях инфраструктура, който 
може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност;
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
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системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

Or. de

Обосновка

Die Auferlegung von Zugangsverpflichtung ist notwendig, wenn auch nicht alleine 
hinreichend, um es den Wettbewerbern zu ermöglichen, besonders breitbandige Anschlüsse 
und darauf aufbauende Dienste auf Basis eigener Infrastruktur anbieten zu können. Im 
Bereich der Zugangsvarianten muss daher der Fall berücksichtigt werden, dass keine freien 
Glasfaser-Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden können. Für diesen Fall wäre die 
Überlassung einer Wellenlänge (Farbe) das geeignete Mittel, um den Kabelverzweiger (KVz) 
an das Netz der Wettbewerber anzubinden.

Изменение 617
Gabriele Albertini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги.
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
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системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до услуги за фактуриране и 
плащане и бази данни с абонати за 
целите на предоставянето на 
справочни услуги; достъп до фиксирани 
и мобилни мрежи и по-конкретно за 
роуминг; достъп до системи за условен 
достъп до цифрови телевизионни 
услуги; достъп до услуги във виртуални 
мрежи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
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линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до услуги за фактуриране и 
плащане и бази данни с абонати за 
целите на предоставянето на 
справочни услуги; достъп до фиксирани 
и мобилни мрежи и по-конкретно за 
роуминг; достъп до системи за условен 
достъп до цифрови телевизионни 
услуги; достъп до услуги във виртуални 
мрежи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 619
Stefano Zappalà

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
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изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до услуги за фактуриране и 
плащане и бази данни с абонати за 
целите на предоставянето на 
справочни услуги; достъп до фиксирани 
и мобилни мрежи и по-конкретно за 
роуминг; достъп до системи за условен 
достъп до цифрови телевизионни 
услуги; достъп до услуги във виртуални 
мрежи.

Or. en

Обосновка

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



PE407.731v01-00 22/106 AM\726891BG.doc

BG

Изменение 620
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

a) "достъп" означава предоставяне на 
инфраструктура и/или услуги на друго 
предприятие при определени условия на 
изключителна или неизключителна 
основа с оглед на предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. 
Понятието включва и следните 
елементи: достъп до мрежови елементи 
и свързаната с тях инфраструктура, 
който може да изисква свързване на 
оборудване чрез фиксирани или 
нефиксирани средства (по-специално 
тук се включва достъпът до абонатни 
линии и до инфраструктура и услуги, 
необходими за предоставяне на услуги 
по абонатните линии); достъп до 
физическа инфраструктура, 
включително сгради, проводи и 
стълбове; достъп до съответните 
програмни системи, включително 
системи за оперативен контрол; достъп 
до системи за превод на номера или 
системи със сходна функционалност; 
достъп до бази данни с абонати за 
целите на предоставянето на 
справочни услуги; достъп до услуги за 
фактуриране от трети страни; 
достъп до фиксирани и мобилни мрежи 
и по-конкретно за роуминг; достъп до 
системи за условен достъп до цифрови 
телевизионни услуги; достъп до услуги 
във виртуални мрежи.

Or. en
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Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users and  for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Изменение 621
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2, буква д) се заменя със 
следния текст:
„д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка между крайна 
точка на мрежата [...] и основния 
разпределител или равностойна 
инфраструктура във фиксираните 
обществени електронни съобщителни
мрежи, където има технически 
достъп до връзката.“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the definition of local loop in the Access Directive to ensure 
technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s 
Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or 
wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the 
Framework is futureproof.
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Изменение 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2, буква д) се заменя със 
следния текст:
„д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка между крайна 
точка на мрежата [...] и основния 
разпределител или равностойна 
инфраструктура във фиксираните 
обществени електронни съобщителни
мрежи, където има технически 
достъп до връзката.“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the definition of local loop in the Access Directive to ensure 
technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s 
Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or 
wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the 
Framework is futureproof.

Изменение 623
Reino Paasilinna

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2, буква д) се заменя със 
следния текст:
„д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка между крайна 
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точка на мрежата [...] и основния 
разпределител или равностойна 
инфраструктура във фиксираните 
обществени електронни съобщителни
мрежи, където има технически 
достъп до връзката.“

Or. en

Обосновка

The definition of local loop in the Access Directive should be updated in order to ensure 
technological neutrality and bring the definition in line with the new definition in the 
Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may 
be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure
the Framework is futureproof.

Изменение 624
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2, буква д) се заменя със 
следния текст:
„д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка между крайна 
точка на мрежата [...] и основния 
разпределител или равностойна 
инфраструктура във фиксираните
обществени електронни съобщителни
мрежи, където има технически 
достъп до връзката.“

Or. en

Обосновка
Point (e) in the original directive needs updating to reflect that the "local loop" ensures 
access to electronic communications networks, not just access to the public telephone 
network. This also ensures technological neutrality.
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Изменение 625
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 1 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 2, буква д) се заменя със 
следния текст:
д) „абонатна линия“ означава 
физическата връзка между крайна 
точка на мрежата [...] и основния 
разпределител или равностойна 
инфраструктура във фиксираните 
обществени електронни съобщителни
мрежи, където има технически 
достъп до връзката.“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the definition of local loop in the Access Directive to ensure 
technological neutrality and bring it into line with the new definition in the Commission’s 
Relevant Markets. By the time the amendments are approved, many loops may be partly or 
wholly composed of fibre and thus technological neutrality is required to ensure the 
Framework is futureproof.

Amendment 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 2 
Директива 2002/19/ЕО
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на обществени 
съобщителни мрежи имат право, по 

1. Операторите на обществени 
съобщителни мрежи имат право, по 
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молба на оправомощени за целта други 
предприятия в съответствие с член 4 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), и задължение да договарят 
взаимосвързаността си с оглед на 
предоставянето на обществени 
електронни съобщителни услуги, за да 
се гарантира предоставяне и оперативна 
съвместимост на услугите в цялата 
Общност. Операторите предлагат 
достъп и взаимосвързаност на другите 
предприятия при условия, които 
съответстват на задълженията, 
наложени от националните регулаторни 
органи съгласно членове 5, 6, 7 и 8.

молба на оправомощени за целта други 
предприятия в съответствие с член 4 от 
Директива 2002/20/ЕО (Директива за 
разрешение), и задължение да договарят 
взаимосвързаността си с оглед на 
предоставянето на обществени 
електронни съобщителни услуги, на 
услуги за доставяне на радио- и 
телевизионно съдържание или на 
услуги на информационното 
общество, за да се гарантира 
предоставяне и оперативна 
съвместимост на услугите в цялата 
Общност. Операторите предлагат 
достъп и взаимосвързаност на другите 
предприятия при условия, които 
съответстват на задълженията, 
наложени от националните регулаторни 
органи съгласно членове 5, 6, 7 и 8.

Or. es

Обосновка

Por coherencia en la propuesta realizada en la definición de acceso.

Изменение 627
Dominique Vlasto

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 2 
Директива 2002/19/EО
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на обществени 
съобщителни мрежи имат право, а по 
молба на оправомощени за целта други 
предприятия — и задължението да 
договарят взаимосвързаността си с 
оглед на предоставянето на обществени 
електронни съобщителни услуги, за да 
се гарантира предоставяне и оперативна 
съвместимост на услугите в цялата 
Общност. Операторите предлагат 

1. Операторите на обществени 
съобщителни мрежи имат право, а по 
молба на оправомощени за целта други 
предприятия — и задължението да 
договарят взаимосвързаността си с 
оглед на предоставянето на обществени 
електронни съобщителни услуги, за да 
се гарантира предоставяне и оперативна 
съвместимост на услугите в цялата 
Общност. Операторите предлагат 
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достъп и взаимосвързаност на другите 
предприятия при условия, които 
съответстват на задълженията, 
наложени от националните регулаторни 
органи съгласно членове 5, 6, 7 и 8.

достъп и взаимосвързаност на другите 
предприятия при условия, които 
съответстват на задълженията, 
наложени от националните регулаторни 
органи съгласно членове 5, 6, 7 и 8. 
Същевременно редът и условията за 
взаимосвързаност не трябва да водят 
до появата на необосновани пречки 
пред оперативната съвместимост.

Or. en

Обосновка

Interconnection is a right which shall not be overturned through unjustified conditions. 
Without direct link to the service required logo network infrastructure scheme rendered 
unnecessarily complex in order to create barriers to interconnection (higher costs, etc.).

Изменение 628
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -а 
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) алинея 1 на параграф 1 се заменя 
със следното:
„1. Действайки за постигане на 
целите, посочени в член 8 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), националните 
регулаторни органи насърчават и при 
необходимост гарантират в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива адекватен 
достъп и взаимосвързаност, както и 
оперативна съвместимост на 
услугите, като изпълняват своите 
отговорности по начин, който 
утвърждава ефективността, 
инфраструктурната и устойчивата 
конкуренция, инвестициите и 
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новаторството и осигурява 
максимална полза за крайните 
потребители.“

Or. en

Обосновка

Explicit inclusion of infrastructure investment and innovation is necessary for NRAs to take 
into account these two key issues in the application of access remedies. Infrastructure 
investment and innovation are key for a modern and up to date European telecommunications 
infrastructure.

Изменение 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква -а (нова)
Директива 2002/19/ЕО

Член 5 - параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Буква а) от параграф 1 се заменя 
със следното:
„a) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на връзка 
от край до край, на предприятия, 
които контролират достъпа до 
крайните потребители, включително 
по основателни причини —
задължения да постигнат 
взаимосвързаност между своите 
мрежи или оперативна съвместимост 
на услугите си, ако тя още не е 
изградена;”

Or. es

Обосновка
Por coherencia en la propuesta realizada en la definición de acceso.
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Изменение 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) на параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:

„а) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на 
връзка от край до край, както и за 
достъп до услуги, на предприятия, 
които контролират достъпа до 
крайните потребители, 
включително по основателни 
причини — задължения да 
постигнат при справедливи и 
разумни условия взаимосвързаност 
между своите мрежи, ако тя още не 
е изградена;“

Or. en

Обосновка

The definition of ‘interconnection’ includes allowing the user of one network to access 
services provided by another. However, NRA’s ability to ensure this or to set fair and 
reasonable terms for such interconnection or access is not clear in the text. Issues of ensuring 
availability of access to services may become increasingly relevant in an environment where 
there may be a degree of competition (ie no dominance) but insufficient dynamism to ensure 
customer needs are met.

Изменение 631
Rebecca Harms

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) на параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:

„а) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на 
връзка от край до край, както и за 
достъп до услуги, на предприятия, 
които контролират достъпа до 
крайните потребители, 
включително по основателни 
причини — задължения да 
постигнат при справедливи и 
разумни условия взаимосвързаност 
между своите мрежи, ако тя още не 
е изградена;“

Or. en

Обосновка

The definition of ‘interconnection’ includes allowing the user of one network to access 
services provided by another. However, NRA’s ability to ensure this or to set fair and 
reasonable terms for such interconnection or access is not clear in the text.

Изменение 632
Stefano Zappalà

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) на параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:
„а) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на връзка 
от край до край или справедлив и 
приемлив достъп до услуги, на 
предприятия, които контролират 
достъпа до крайните потребители, 
включително по основателни 
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причини — задължения да постигнат 
взаимосвързаност между своите 
мрежи или въз основа на обективни, 
прозрачни, икономически 
целесъобразни и недискриминационни 
условия, ако тя още не е изградена;“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 633
Gabriele Albertini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) на параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:
„а) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на връзка 
от край до край или справедлив и 
приемлив достъп до услуги, на 
предприятия, които контролират 
достъпа до крайните потребители, 
включително по основателни 
причини — задължения да постигнат 
взаимосвързаност между своите 
мрежи или въз основа на обективни, 
прозрачни, икономически 
целесъобразни и недискриминационни 
условия, ако тя още не е изградена;“
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 634
Fiona Hall

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) на параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:
„а) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на връзка 
от край до край или справедлив и 
приемлив достъп до услуги, на 
предприятия, които контролират 
достъпа до крайните потребители, 
включително по основателни 
причини — задължения да постигнат 
взаимосвързаност между своите 
мрежи или въз основа на обективни, 
прозрачни, икономически 
целесъобразни и недискриминационни 
условия, ако тя още не е изградена;“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 635
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) на параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:
„а) задължения, доколкото е 
необходимо за гарантиране на връзка 
от край до край или справедлив и 
приемлив достъп до услуги, 
предоставяни от трети страни, на 
предприятия, които контролират 
достъпа до крайните потребители, 
включително по основателни 
причини — задължения да постигнат 
взаимосвързаност между своите 
мрежи или по недискриминиращ 
начин, ако тя още не е изградена;“

Or. en

Обосновка

End-users should be able to access third-party services such as Directory Enquiry services 
which are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. Currently 
unregulated access operators charge higher prices for connecting directory enquiry without 
justification to charge any differently to other similar interconnection products which consist 
in the transport of traffic to and from an interconnection point. These problems need to be 
addressed in order to permit the benefits of competition in directory enquiry.
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Изменение 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква -а a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 - буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:
„ба) гарантиране на ефективно 
използване на спектъра.“

Or. en

Обосновка

Any risk of “harmful interference” is a “serious risk”.

The proposed mechanism to review existing rights is not realistic, as justified for the 
amendments to Article 9a of the Framework Directive.

Изменение 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 3 - буква а
Директива 2002/19/ЕО
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). В случай на 
оценка на пропорционалността на 
мерките, които трябва да бъдат 
наложени, националните 
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регулаторни органи на дадена 
държава-членка вземат предвид 
различните конкурентни условия, 
съществуващи в различни райони в 
тази държава-членка. Когато в даден 
географски район съществува 
конкуренция, националните 
регулаторни органи могат да 
премахнат ненужните задължения, с 
цел гарантиране, че дерегулирането е 
адаптирано към пазарните 
потребности. В това отношение 
националните регулаторни органи 
вземат предвид необходимостта от 
запазване на инфраструктурната 
конкуренция.

Or. es

Обосновка

Aclarar que en  la regulación del nivel mayorista se aplicarán en consonancia con las 
condiciones de competencia que existen en las diferentes áreas geográficas de la UE, 
contribuyendo a eliminar regulaciones innecesarias.

Изменение 638
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива). При оценка на 
пропорционалността на 
задълженията и условията, които ще 
бъдат наложени, националните 
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регулаторни органи вземат предвид 
различните конкурентни условия, 
съществуващи в различни райони в 
техните държави-членки. 

Or. en

Обосновка

Explicit inclusion of infrastructure investment and innovation is necessary for NRAs to take 
into account these two key issues in the application of access remedies. Infrastructure 
investment and innovation are key for a modern and up to date European telecommunications 
infrastructure.

Изменение 639
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация,  както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).“

2. Задълженията и условията, наложени 
в съответствие с параграф 1, трябва да 
бъдат обективни, прозрачни и 
пропорционални и да не допускат 
дискриминация,  освен това те трябва 
да вземат предвид различното 
развитие на конкуренцията в 
отделните географски региони на 
държавите-членки, както и да се 
изпълняват по реда, предвиден в 
членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).“

Or. de

Обосновка
Der Wettbewerb hat sich innerhalb der Mitgliedstaaten unterschiedlich entwickelt. So gibt es 
vor allem in Metropolregionen starken Wettbewerb. Dies sollte von den nationalen 
Regulierungsbehörden in angemessener Weise berücksichtigt werden.
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Изменение 640
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква а a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф:
„2а. При оценка на мерките, които ще 
бъдат наложени с оглед на 
развитието на инфраструктурна 
конкуренция, националните 
регулаторни органи вземат предвид 
различните конкурентни условия, 
съществуващи в различните 
географски райони в техните 
държави-членки. Националните 
регулаторни органи премахват 
ненужните задължения, за да 
гарантират, че преходът от 
специфичното за сектора 
предварително регулиране към 
конкурентното право не се 
възпрепятства или забавя в случаите, 
в които даден географски район е 
конкурентен или почти конкурентен 
по отношение на 
инфраструктурната конкуренция.“

Or. en

Обосновка

The proposed addendum to Art. 5 paragraph 2 Access Directive aims at a transition regime 
applicable for different geographic areas within Member States which removes sector specific 
ex-ante regulation in such geographic areas with infrastructure competition.
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Изменение 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква а a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф:
„2а. При оценка на 
пропорционалността на мерките, 
които ще бъдат наложени, 
националните регулаторни органи 
вземат предвид различните 
конкурентни условия, съществуващи в 
различни райони в тяхните държави-
членки.
Когато даден географски район е 
конкурентен, националните 
регулаторни органи премахват 
ненужните задължения, за да се 
гарантира, че дерегулирането е 
приспособено към пазарните 
потребности. В това отношение 
националните регулаторни органи 
вземат предвид необходимостта от 
запазване на инфраструктурната 
конкуренция.“

Or. en

Обосновка

Ex-ante regulation as a rule must be limited to economic bottlenecks only. Thus, if in certain 
regions effective competition has developed, regulation must be removed accordingly.

Изменение 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 3 – буква б
Директива 2002/19/EО
Член 5 – паргарафи 3 и 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграфи 3 и 4 се заличават заличава се

Or. en

Обосновка

The definition of ‘interconnection’ includes allowing the user of one network to access 
services provided by another. However, NRA’s ability to ensure this or to set fair and 
reasonable terms for such interconnection or access is not clear in the text and would be 
further undermined through the deletion of these provisions. Issues of ensuring availability of 
access to services may become increasingly relevant in an environment where there may be a 
degree of competition (ie no dominance) but insufficient dynamism to ensure customer needs 
are met.

Изменение 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 6 - буква б – точка ii
Директива 2002/19/ЕО
Член 8 - параграф 3 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) във втората алинея като второ 
изречение се въвежда следното 
изречение: „Комисията отчита в 
максимална степен становището на 
Органа, представено в съответствие 
с член 4, параграф 3, буква м) от 
Регламент [....../ЕО].“

заличава се

Or. es

Изменение 644
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В член 9, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи могат да налагат задължения 
за прозрачност във връзка с 
взаимосвързаността и/или достъпа, 
които изискват от операторите да 
публикуват конкретна информация, 
като например счетоводни данни, 
технически спецификации, 
характеристики на мрежата, 
ограничения на достъпа до услуги и 
приложения, политики за управление 
на трафика, реда и условията за 
доставка и използване и цените.“

Or. en

Обосновка

National regulators need clear authority to impose transparency obligations regarding traffic 
management policies regarding any restrictions on end-user access and traffic management 
policies.

Изменение 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 6 б (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В член 9, параграф 4 се заменя със 
следния текст:
„4. Независимо от разпоредбите на 
параграф 3, когато е установена 
значителна пазарна мощ на 
операторите на съответен пазар 
съгласно член [15 от Рамковата 
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директива], във връзка с местния 
достъп от фиксирана точка, 
националните регулаторни органи 
осигуряват публикуването на 
примерна оферта с минимално 
съдържание съгласно приложение ІІ.“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.

Изменение 646
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 6 б (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В член 9, параграф 4 се заменя със 
следния текст:
„4. Независимо от разпоредбите на 
параграф 3, когато е установена 
значителна пазарна мощ на 
операторите на съответен пазар 
съгласно член [15 от Рамковата 
директива], във връзка с местния 
достъп от фиксирана точка, 
националните регулаторни органи 
осигуряват публикуването на 
примерна оферта с минимално 
съдържание съгласно приложение ІІ.“

Or. en
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Обосновка

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.

Изменение 647
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 6 б (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) В член 9, параграф 4 се заменя със 
следния текст:
„4. Независимо от разпоредбите на 
параграф 3, когато е установена 
значителна пазарна мощ на 
операторите на съответен пазар 
съгласно член [15 от Рамковата 
директива], във връзка с местния 
достъп от фиксирана точка, 
националните регулаторни органи 
осигуряват публикуването на 
примерна оферта с минимално 
съдържание съгласно приложение ІІ.“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is future proof.
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Изменение 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 7
Директива 2002/19/ЕО
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема 
необходимите изменения на 
приложение II, за да го адаптира към 
пазарните и технологичните промени. 
Мерките, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3. При 
належаща нужда от спешни 
действия Комисията може да 
използва извънредната процедура, 
предвидена в член 14, параграф 4. При 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия параграф, Комисията може 
да бъде подпомагана от Органа.

5. Комисията може да приема 
необходимите изменения на 
приложение II, за да го адаптира към 
пазарните и технологичните промени. 
Мерките, целящи изменение на 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 14, параграф 3. При 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия параграф, Комисията може 
да бъде подпомагана от ОЕРД.

Or. es

Изменение 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Алинея 1 на параграф 1 се заменя 
със следното:
"1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи могат да налагат задължения 
върху операторите да изпълняват 
разумни искания за достъп и 
използване на специфични мрежови 
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елементи и свързана с тях 
инфраструктура, inter alia в случаите, 
когато националните регулаторни 
органи смятат, че отказът на достъп 
или необосновани условия със сходен 
ефект биха попречили на 
възникването на устойчив 
конкурентен пазар на дребно или не 
биха били в интерес на крайните 
потребители. В особения контекст на 
мрежи за достъп от следващо 
поколение, задълженията за достъп 
трябва да се състоят от едно 
единствено задължение за достъп до 
съоръженията с най-ниска стойност, 
т.нар.  онаследени слаби места, 
празни тръби и стълбове, за да се 
гарантира възможно най-висока 
степен на инфраструктурна 
конкуренция. Националните 
регулаторни органи се въздържат от 
налагане или регулиране на достъпа, 
ако между страните се сключват 
доброволни търговски споразумения. 
При отсъствие на такива доброволни 
търговски споразумения, от 
операторите може да се изисква, 
между другото:"

Or. de

Обосновка

Die Regulierung darf nicht bestimmte Geschäftsmodelle schützen, sondern muss sich 
zielgenau auf ökonomische Bottlenecks konzentrieren. Um Marktverzerrungen durch 
Regulierung zu minimieren, soll sich die Regulierung prinzipiell immer auf die niedrigste 
Wertschöpfungsstufe beschränken.

Изменение 650
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква -a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) встъпителната част на алинея 2 
на параграф 1 се заменя със следното:
„Националните регулаторни органи 
не налагат задължения за достъп при 
отсъствието на целесъобразни 
доброволни търговски споразумения 
между предприятията. В случай на 
неуспех на доброволните търговски 
преговори, от операторите може да се 
изисква, наред с другото:“

Or. en

Обосновка

Facility sharing should be imposed exclusively where there is shortage of supply which 
prevents market forces to work properly.

Изменение 651
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да предоставят съвместно ползване 
на обекти или други форми за 
съвместно ползване на 
инфраструктура, включително 
съвместно ползване на проводи, сгради 
или достъп до сгради, антени или 
стълбове, люкове и улични кутии;

заличава се

Or. de

Обосновка

Der Zugang zu Einrichtungen wird bereits unter Artikel 12 der Rahmenrichtlinie behandelt. 
Daher ist die erneute Aufnahme des Punktes unter Artikel 12 Absatz 1 Punkt f der 
Zugangsrichtlinie redundant. Darüber hinaus ist die weitere Ausweitung der 
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Zugangsverpflichtungen auch auf Identität, Standort und Präsenz des Nutzers nicht 
gerechtfertigt, da es sich hierbei nicht um ökonomische Bottlenecks handelt und daher 
korrekterweise bislang auch noch nicht der ex-ante Regulierung unterliegt.

Изменение 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да предоставят съвместно ползване 
на обекти или други форми за 
съвместно ползване на 
инфраструктура, включително 
съвместно ползване на проводи, сгради 
или достъп до сгради, антени или 
стълбове, люкове и улични кутии;

заличава се

Or. en

Обосновка
Facility sharing is already being coped with under Art. 12 FD. Thus, Art. 12 para. 1 lit. (f) is 
redundant.

Изменение 653
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква а
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да предоставят съвместно ползване на 
обекти или други форми за съвместно 
ползване на инфраструктура, 
включително съвместно ползване на 
проводи, сгради или достъп до сгради, 
антени или стълбове, люкове и улични 
кутии;

е) да предоставят съвместно ползване на 
обекти или други форми за съвместно 
ползване на инфраструктура, 
включително съвместно ползване на 
проводи, сгради или достъп до сгради, 
стълбове и люкове;
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Or. en

Обосновка

Street cabinet should not be explicitly mentioned within the list of facilities susceptible of 
regulatory imposition. This is because sharing a street cabinet is extremely complicated and 
might lead to complicacies due to the presence within the same container of electronic 
equipment of different operators. 

Изменение 654
Catherine Trautmann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква а a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:
„еа) да представят на трети страни 
примерни оферти относно 
предоставянето на достъп до 
проводи;“

Or. en

Обосновка

New entrants should be able to access the ducts of SMP operators in a fair and non-
discriminatory way. This will facilitate infrastructure competition and the transition to a full 
competitive market.

Изменение 655
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – буква й)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) да предоставят достъп до услуги, 
свързани с идентифициране, 
местоположение и заетост.

заличава се

Or. de

Обосновка

Der Zugang zu Einrichtungen wird bereits unter Artikel 12 der Rahmenrichtlinie behandelt. 
Daher ist die erneute Aufnahme des Punktes unter Artikel 12 Absatz 1 Punkt f der 
Zugangsrichtlinie redundant. Darüber hinaus ist die weitere Ausweitung der 
Zugangsverpflichtungen auch auf Identität, Standort und Präsenz des Nutzers nicht 
gerechtfertigt, da es sich hierbei nicht um ökonomische Bottlenecks handelt und daher 
korrekterweise bislang auch noch nicht der ex-ante Regulierung unterliegt.

Изменение 656
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) да предоставят достъп до услуги, 
свързани с идентифициране, 
местоположение и заетост.

заличава се

Or. en

Обосновка

Accordingly, a proportionate ex ante policy on new investments requires to focus the 
regulatory intervention on the relevant bottleneck, avoiding ex ante regulation when 
commercial agreement is possible. Where is emerging competition at the upstream access 
products (e.g. ducts) the extension of regulation to downstream level should be assessed 
under the proportionality principle.
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Изменение 657
Gabriele Albertini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:

„йа) да предоставят на доставчици 
на справочни услуги, осъществявани 
от трети страни, услуги за 
фактуриране и достъп до бази данни 
с абонати;“

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Изменение 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:

„йа) да предоставят на доставчици 
на справочни услуги, осъществявани 
от трети страни, услуги за 
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фактуриране и достъп до бази данни с 
абонати;“

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive.

Изменение 659
Stefano Zappalà

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:
„йа) да предоставят на доставчици 
на справочни услуги, осъществявани 
от трети страни, услуги за 
фактуриране и достъп до бази данни с 
абонати;“

Or. en

Обосновка

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Third party billing and access to subscriber databases are essential facilities 
which a telecommunications operator controlling access to end-users must provide to 
directory enquiry providers in order to permit the provision of competitive directory enquiry 
services in accordance with the Competition Directive (Article 5). Access to subscriber 
databases is specifically addressed in Article 25.2 of the Universal Service Directive. 
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Изменение 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б б (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:
„йб) операторите на мрежи 
предлагат и предоставят на 
запитващи оператори оферти за
трансгранична взаимосвързаност при 
разумни и недискриминационни 
условия, които да позволят по-
нататъшно намаление на цените на 
международните разговори.“

Or. en

Обосновка
Unjustified barriers to interoperability shall be removed either through interconnection or 
roaming modalities. Such barriers have a direct effect on competition hence on the offers 
available to consumers.

Изменение 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б в (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 – буква йв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) в параграф 1, алинея втора се 
добавя следната буква:
„йв) операторите на мрежи 
предлагат и предоставят на 
запитващи оператори оферти за 
роуминг при разумни и 
недискриминационни условия.“
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Or. en

Обосновка

Unjustified barriers to interoperability shall be removed either through interconnection or 
roaming modalities. Such barriers have a direct effect on competition hence on the offers 
available to consumers.

Изменение 662
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б a (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 се добавя следната 
буква -а:
"-а) ако достъпът на едро при ниска 
степен на добавена стойност е 
достатъчен, за да гарантира 
конкуренция на пазара на дребно, не се 
налага задължение за достъп при по-
висока степен на добавена 
стойност."

Or. de

Обосновка

Die Regulierung darf nicht bestimmte Geschäftsmodelle schützen, sondern muss sich
zielgenau auf ökonomische Bottlenecks konzentrieren. Um Marktverzerrungen durch 
Regulierung zu minimieren, soll sich die Regulierung prinzipiell immer auf die niedrigste 
Wertschöpfungsstufe beschränken.
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Изменение 663
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б д (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) в параграф 2, буква а) се заменя със 
следното:
"а) техническата и икономическата 
жизнеустойчивост на използването 
или изграждането на конкурентна 
инфраструктура в светлината на 
темповете на развитие на пазара, като 
вземат предвид характера и типа на 
съответната взаимосвързаност или 
достъпа; и, в частност, когато са 
налични други продукти за достъп 
нагоре по веригата (напр. празни 
тръби), не се налага допълнително 
задължение за достъп до продукт на 
едро, който е надолу по веригата след 
такъв продукт за достъп;"

Or. de

Обосновка

Die Regulierung darf nicht bestimmte Geschäftsmodelle schützen, sondern muss sich
zielgenau auf ökonomische Bottlenecks konzentrieren. Um Marktverzerrungen durch 
Regulierung zu minimieren, soll sich die Regulierung prinzipiell immer auf die niedrigste 
Wertschöpfungsstufe beschränken.

Изменение 664
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б д (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) в параграф 2, буква а) се заменя със 
следния текст:
„а) техническата и икономическата 
жизнеустойчивост на използването 
или изграждането на конкурентна 
инфраструктура в светлината на 
темповете на развитие на пазара, като 
вземат предвид характера и типа на 
съответната взаимосвързаност или 
достъпа и по-специално наличието на 
други търгувани на едро продукти за 
достъп, като например проводи;“

Or. en

Обосновка
Accordingly, a proportionate ex ante policy on new investments requires to focus the 
regulatory intervention on the relevant bottleneck, avoiding ex ante regulation when 
commercial agreement is possible. Where is emerging competition at the upstream access 
products (e.g. ducts) the extension of regulation to downstream level should be assessed 
under the proportionality principle.

Изменение 665
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б е (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

бе) в параграф 2, буква в) се заменя със 
следния текст:
„в) първоначалната инвестиция от 
собственика на инфраструктурата, 
като вземат предвид свързаните с 
инвестицията рискове, включително 
целесъобразно споделяне на риска 
между предприятията, които имат 
достъп до новите съоръжения;“
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Or. en

Обосновка

It is necessary, that the investment risks are properly taken into account by the National 
Regulators.

Изменение 666
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б е (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

бе) в параграф 2, буква в) се заменя със 
следния текст:
„в) първоначалната инвестиция от 
собственика на инфраструктурата,
като вземат предвид свързаните с 
инвестицията рискове, включително 
целесъобразно споделяне на риска 
между предприятията, които имат 
достъп до новите съоръжения;“

Or. en

Обосновка

It is necessary and useful, that the investment risks are properly taken into account by the 
National Regulators.

Изменение 667
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б ж (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бж) в параграф 2, буква г) се заменя 
със следното:
„г) необходимостта от дългосрочно
запазване на конкуренцията, особено 
инфраструктурната конкуренция;“

Or. de

Обосновка

Die Regulierung darf nicht bestimmte Geschäftsmodelle schützen, sondern muss sich 
zielgenau auf ökonomische Bottlenecks konzentrieren. Um Marktverzerrungen durch 
Regulierung zu minimieren, soll sich die Regulierung prinzipiell immer auf die niedrigste 
Wertschöpfungsstufe beschränken.

Изменение 668
Gianni De Michelis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 – буква б ж (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

бж) в параграф 2, буква г) се заменя 
със следния текст:
„г) необходимостта от дългосрочно 
запазване на конкуренцията, по-
специално инфраструктурната 
конкуренция;“

Or. en

Обосновка
Accordingly, a proportionate ex ante policy on new investments requires to focus the 
regulatory intervention on the relevant bottleneck, avoiding ex ante regulation when 
commercial agreement is possible. Where is emerging competition at the upstream access 
products (e.g. ducts) the extension of regulation to downstream level should be assessed 
under the proportionality principle.
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Изменение 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 8 - буква в
Директива 2002/19/ЕО
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато налагат задължения на 
оператори да предоставят достъп в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член, националните 
регулаторни органи могат да определят 
техническите или оперативните 
условия, които да бъдат изпълнени от 
доставчика и/или бенефициерите на 
достъпа, когато това е необходимо за 
осигуряване на нормалното действие на 
мрежата. Задълженията за спазване на 
конкретни технически стандарти или 
спецификации са в съответствие със 
стандартите и спецификациите, 
установени съгласно член 17, параграф 
1 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива)“

3. Когато налагат задължения на
оператори да предоставят достъп в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член, националните 
регулаторни органи могат да определят 
техническите или оперативните 
условия, които да бъдат изпълнени от 
доставчика и/или бенефициерите на 
достъпа, когато това е необходимо за 
осигуряване на нормалното действие на 
мрежата. Задълженията за спазване на 
конкретни технически стандарти или 
спецификации са в съответствие със 
стандартите и спецификациите, 
установени съгласно член 17 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива)“

Or. es

Обосновка

El objeto es facultar a las ANR´s para poder imponer otras especificaciones técnicas  además 
de las identificadas en la lista de normas técnicas publicadas en el Diario Oficial.

Изменение 670
Alexander Alvaro

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Добавя се следният член:
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„Член 12а
1. Националният регулаторен орган, в 
съответствие с разпоредбите на член 
8, налага задължения на оператори, 
притежаващи установена 
значителна пазарна мощ на пазара за 
достъп до обществената телефонна 
мрежа от фиксирани точки, да 
предлагат на всички взаимосвързани 
доставчици на обществено достъпни 
телефонни услуги достъп до услуги, 
чрез които обажданията, 
осъществявани от крайни 
потребители,
а) при всяко повикване чрез избиране 
на код за избор на носещ сигнал или
б) чрез предварителен избор на 
оператор,
могат да бъдат насочени към 
свързания оператор.
При предварителен избор на 
оператор, трябва да съществува 
техническа възможност за отмяна 
на предварителния избор чрез 
набиране на код за избор на носещ 
сигнал.
Националните регулаторни органи 
гарантират, че цените за достъп и 
взаимосвързаност във връзка с 
предоставянето на възможностите 
съгласно параграф 1 са икономически 
целесъобразни и че преките такси за 
абонатите, ако има такива, не 
действат като пречка за 
използването на инфраструктурата.“

Or. en

Обосновка

Würde in der Praxis die Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl auch nur vorübergehend 
aus rechtlichen Gründen nicht verpflichtend auferlegt werden, würde dies einen nicht mehr 
wiedergutzumachenden Wettbewerbsnachteil bedeuten, der mit einer großen Reduzierung und 
einem einhergehenden Rückbau der getätigten Infrastrukturinvestionen der Wettbewerber 
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einhergehen würde.

Изменение 671
Astrid Lulling

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 б (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) В член 13, параграф 1 се заменя 
със следния текст:
„1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи могат да налагат задължения 
във връзка с възстановяването на 
разходите и ценовия контрол, 
включително задължения за 
ориентация на цените към 
себестойността и задължения във 
връзка със системите за отчитане на 
разходите при предоставянето на 
определени видове взаимосвързаност 
и/или достъп в случаите, когато 
анализът на пазара разкрива, че 
липсата на ефективна конкуренция 
означава възможност на съответния 
оператор да поддържа прекомерно 
завишени цени или да прилага 
ценови натиск в ущърб на крайните 
потребители. Националните 
регулаторни органи вземат предвид 
направените от оператора 
инвестиции и допускат разумна 
възвращаемост на капитала, 
отчитайки също така 
съществуващите рискове и 
необходимостта от поделяне на 
инвестиционния риск в еднаква 
степен между участниците на 
пазара.“

Or. en
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Обосновка

Regulation of Next Generation Access Networks must take into account the significant amount 
of risk associated with the investment decision. The investment is mainly “sunk” and is 
completely lost in case the investment fails. Thus, the regulatory approach has to be modified 
in order to achieve a fair amount of risk sharing between the investor and the access-seeker 
since otherwise the investor will be the only party to completely bear the investment risk while 
third parties could access the new network without any risk.

Изменение 672
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 б (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (8б) В член 13, параграф 1 се заменя 
със следното:
"1. В съответствие с разпоредбите на 
член 8 националните регулаторни 
органи могат да налагат задължения 
във връзка с възстановяването на 
разходите и ценовия контрол, 
включително задължения за 
ориентация на цените към 
себестойността и задължения във 
връзка със системите за отчитане на 
разходите при предоставянето на 
определени видове взаимосвързаност 
и/или достъп в случаите, когато 
анализът на пазара разкрива, че 
липсата на ефективна конкуренция 
означава възможност на съответния 
оператор да поддържа прекомерно 
завишени цени или да прилага 
ценови натиск в ущърб на крайните 
потребители. Националните 
регулаторни органи вземат предвид 
направените от оператора 
инвестиции и допускат разумна 
възвращаемост на капитала, 
отчитайки също така 
съществуващите рискове, както и 



PE407.731v01-00 62/106 AM\726891BG.doc

BG

необходимостта рискът, свързан с 
инвестициите, да бъде разпределен 
равномерно между пазарните 
субекти."

Or. xm

Обосновка

Die Regulierung von Zugangsnetzen der nächsten Generation muss das erhebliche Risiko 
dieser Investitionen berücksichtigen. Daher muss das bisherige Regulierungssystem 
entsprechend angepasst werden und insbesondere Mechanismen für ein faire Risikoverteilung 
zwischen Investor und Zugangsberechtigtem enthalten.

Изменение 673
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 в (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) В член 13 се добавя следният 
параграф:
"1а. В случай че не могат да бъдат 
постигнати доброволни търговски 
споразумения и в случай че 
инфраструктурната конкуренция е 
невъзможна по икономически 
причини, националният регулаторен 
орган може да регулира достъпа до 
мрежи за достъп от ново поколение, в 
случай че се гарантира, че имащите 
право на достъп поемат съответна 
част от рисковете за инвеститора.  
Договорите за подялба на риска могат 
или да съдържат първоначално 
авансово плащане за покриване на 
риска за определен брой възможности 
за достъп в определени региони, или 
да са под формата на дългосрочни 
договори за достъп с договорени 
минимални количества за определен 
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период. Краткосрочните договори за 
достъп без минимални количества 
съдържат рискова премия, която е 
съобразена с инвестиционния риск на 
инвеститора, като се приема, че 
инвеститорът носи целия 
инвестиционен риск. Ценовият 
контрол върху такива дългосрочни и 
краткосрочни договори за достъп се 
осъществява в съответствие с 
разпоредбите на член 13, параграф 6 
на настоящата директива. Срокът 
на дългосрочните договори за достъп 
е съобразен със срока, който е 
необходим, за да се амортизират 
инвестиционните разходи на нови 
пазари."

Or. xm

Обосновка

Die Regulierung von Zugangsnetzen der nächsten Generation muss das erhebliche Risiko 
dieser Investitionen berücksichtigen. Daher muss das bisherige Regulierungssystem 
entsprechend angepasst werden und insbesondere Mechanismen für ein faire Risikoverteilung 
zwischen Investor und Zugangsberechtigtem enthalten.

Изменение 674
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 в (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„1а. В случаи, в които не може да бъде 
сключено търговско споразумение, 
националните регулаторни органи 
могат да регулират достъпа до 
мрежи за достъп от ново поколение, 
като същевременно гарантират, че 
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кандидатите за достъп поемат 
разумен дял от риска, на който е 
изложен инвестиращият оператор. 
Договорите за поделяне на риска 
могат да включват предварително 
плащане, което да покрива рисковата 
премия за определено количество 
достъп в конкретни региони, или да 
бъдат оформени като дългосрочни 
договори за достъп, предвиждащи 
минимални количества за определени 
периоди от време. Краткосрочните 
договори без предвидени минимални 
количества включват ценова премия, 
която покрива инвестиционния риск 
от страна на инвеститора, като се 
приема, че той или тя поемат пълен 
инвестиционен риск. Дългосрочните 
договори за достъп отразяват 
периода от време, необходим за 
амортизация на инвестициите на 
нови пазари.“

Or. en

Обосновка

Regulation of Next Generation Access Networks must take into account the significant amount 
of risk associated with the investment decision. The investment is mainly “sunk” and is 
completely lost in case the investment fails. Thus, the regulatory approach has to be modified 
in order to achieve a fair amount of risk sharing between the investor and the access-seeker 
since otherwise the investor will be the only party to completely bear the investment risk while 
third parties could access the new network without any risk.

Изменение 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 в (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) В член 13 се добавя следният 
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параграф:
„1а. С цел насърчаване на инициативи 
за инвестиране в нови 
високоскоростни мрежи, при 
определянето на таксите за достъп 
трябва да се гарантира, че 
предприятието, което осигурява 
достъпа, ще получи печалба, 
съответстваща най-малко на 
капиталовите разходи и специфичния 
риск на инвестицията.“

Or. en

Обосновка

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. Such 
networks have enormous potential to deliver benefits to consumers across the European 
Union. It is therefore vital that there is no impediment to sustainable investment in the 
development of these new networks, while boosting competition and consumer choice.

Изменение 676
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 в (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (8в) 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 
предприятието, което осигурява 
достъпа, ще получи печалба, 
съответстваща най-малко на 
капиталовите разходи и специфичния 
риск на инвестицията.“
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Or. en

Обосновка

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 677
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 в (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„1а. При регулирането на достъпа до 
мрежи за достъп от ново поколение, 
националните регулаторни органи 
гарантират, че кандидатите за 
достъп поемат разумен дял от риска, 
на който е изложен инвестиращият 
оператор. Договорите за поделяне на 
риска могат да включват 
предварително плащане, което да 
покрива рисковата премия за 
определено количество достъп в 
конкретни региони, или да бъдат 
оформени като дългосрочни договори 
за достъп, предвиждащи минимални 
количества за определени периоди от 
време. Краткосрочните договори без 
предвидени минимални количества 
включват ценова премия, която 
покрива инвестиционния риск от 
страна на инвеститора, като се 
приема, че той или тя поемат пълен 
инвестиционен риск. Цените за 
достъп при такива дългосрочни и 
краткосрочни договори могат да 
бъдат регулирани, в съответствие с 
параграф 4а. Дългосрочните договори 



AM\726891BG.doc 67/106 PE407.731v01-00

BG

за достъп отразяват периода от 
време, необходим за амортизация на 
инвестициите на нови пазари.“

Or. en

Обосновка

Art. 13 paragraph 1 a (together with paragraphs 4a) introduces an option model which 
differentiates between risk-sharing contracts and short-term contracts with a risk-premium. 
The idea is to combine investment incentives with access options for access seekers, so that 
these operators may choose the adequate type of access contract which fits into their business 
models. The new access regime provides stability and predictability for the investors and 
flexibility for access seekers.

Изменение 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 г (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8г) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„1б. В случаите, в които национален 
регулаторен орган регулира достъпа 
до мрежи за достъп от ново 
поколение, той може да задължи 
кандидатите за достъп да поемат 
разумен дял от риска, на който е 
изложен инвестиращият оператор. 
Договорите за поделяне на риска 
могат да включват предварително 
плащане, което да покрива рисковата 
премия за определено количество 
достъп в конкретни региони, или да 
бъдат оформени като дългосрочни 
договори за достъп, предвиждащи 
минимални количества за определени 
периоди от време.“

Or. en
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Обосновка

Regulation of NGNs may take into account the risk associated with the investment decision. 
Risk sharing can be achieved by enabling access  on the basis of an upfront payment or on the 
basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts 
without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of 
the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor. 
Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets.

Изменение 679
Erika Mann

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 д (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8д) В член 13 се добавя следният 
параграф:
„4а. Националните регулаторни 
органи гарантират, че регулирането 
на цените за достъп при 
дългосрочните договори за поделяне 
на риска съответства на присъщите 
разходи на действащ оператор, като 
се отчита прогнозираната степен на 
навлизане на оператора на нови 
пазари, както и че цените за достъп 
при средносрочните договори 
включват рискова премия. Рисковата 
премия се преустановява поетапно с 
продължаващата поява на пазара на 
нови възможности за достъп. Когато 
се начислява рискова премия, спрямо 
средносрочните договори не се 
прилагат тестове за намаляване на 
маржа.“

Or. en

Обосновка

Paragraph 4a differentiates between access prices for cost-sharing contracts and short-term 
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contracts. Margin squeeze tests shall apply in case of risk-sharing contracts this will not be 
the case for short-term contracts, otherwise the investor would loose necessary flexibility to 
set penetration prices. Penetration prices have to reflect the learning process of how new 
products are accepted; any regulation which would not allow flexibility in penetration prices 
would be counterproductive.

Изменение 680
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 д (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8д) В член 13 се добавя следният 
параграф:
"4а. В случай на регулиране на цените 
за достъп, националните регулаторни 
органи дават възможност на 
задължените оператори да вземат 
предвид при калкулирането на цените 
и такива разходи, които са по-високи 
от  дългосрочните присъщи разходи 
на ефективен доставчик, доколкото 
за тези разходи съществува 
действащо правно изискване или са 
обосновани в достатъчна степен.  
Към тези разходи спадат, между 
другото, разходите, които са 
необходими за поддържане на 
наследена мрежа едновременно с 
мрежа за достъп от следващо 
поколение, ако тези насърчават 
устойчивата конкуренция или 
повишават ползите за 
потребителите."

Or. xm

Обосновка

Die Regulierung von Zugangsnetzen der nächsten Generation muss das erhebliche Risiko 
dieser Investitionen berücksichtigen. Daher muss das bisherige Regulierungssystem 
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entsprechend angepasst werden und insbesondere Mechanismen für ein faire Risikoverteilung 
zwischen Investor und Zugangsberechtigtem enthalten.

Изменение 681
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 8 е (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 13 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8е) В член 13 се добавя следният 
параграф:
"4б. Националните регулаторни 
органи гарантират, че регулирането 
на цените за достъп при дългосрочни 
договори за достъп се осъществява въз 
основа на дългосрочните присъщи 
разходи на ефективен доставчик, 
като при това се взема предвид 
изчислената от доставчика степен 
на проникване на новия пазар, както и 
че цените при краткосрочните 
договори за достъп включват рискова 
премия. Такива рискови премии
постепенно ще намаляват до 
пълното им спиране едновременно с 
нарастващото проникване на новия 
пазар, напр. нарастващо покритие с 
линии от следващо поколение.  В този 
период цените на едро могат да 
бъдат определени на по-високи нива 
от цените на дребно. 

Or. de

Обосновка

Die Regulierung von Zugangsnetzen der nächsten Generation muss das erhebliche Risiko 
dieser Investitionen berücksichtigen. Daher muss das bisherige Regulierungssystem 
entsprechend angepasst werden und insbesondere Mechanismen für ein faire Risikoverteilung 
zwischen Investor und Zugangsberechtigtem enthalten.
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Изменение 682
Astrid Lulling

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а заличава се
Функционално разделяне

1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.
Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.
2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва:
а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
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конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.
б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;
в) проект на предлаганата мярка.
3. Проектомярката включва следните 
елементи:
а) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
стопанска единица;
б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;
в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
мерки за стимулиране;
г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията;
д) правила,гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;
е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.
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4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя или 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
5. Предприятие, на което е наложено 
функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени 
в членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.

Or. en

Изменение 683
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a заличава се

Функционално разделяне

1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
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разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.

2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва:

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.

б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
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въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;

в) проект на предлаганата мярка.

3. Проектомярката включва следните 
елементи:

а) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
стопанска единица;

б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;

в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
мерки за стимулиране;

г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията;

д) правила,гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;

е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.

4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
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директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя или 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

5. Предприятие, на което е наложено 
функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени 
в членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Die funktionelle Separierung vertikal integrierter Telekommunikationsunternehmen stellt 
einen massiven, nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Unternehmen dar. Ein 
derart einschneidendes Instrument zur Wettbewerbssicherung wäre aber nur dann 
erforderlich, wenn die bisherige Regulierung der Zugangsmärkte fehlgeschlagen wäre oder 
fehlzuschlagen droht. Derartiges hat nicht einmal die Europäische Kommission feststellen 
können. Vielmehr gewährleisten die bereits geltenden Regelungen einen hinreichenden 
Zugang von Wettbewerbern zur Infrastruktur eines Netzbetreibers mit erheblicher 
Marktmacht. Der Vorschlag der Kommission ist daher abzulehnen. 

Изменение 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 - точка 9
Директива 2002/19/ЕО
Член 13 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а заличава се
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Функционално разделяне
1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.
Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.
2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва:
a) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.
б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
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въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;
в) проект на предлаганата мярка.
3. Проектомярката включва следните 
елементи:
a) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
стопанска единица;
б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;
в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
мерки за стимулиране;
г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията;
д) правила,гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;
е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.
4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя или 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
5. Предприятие, на което е наложено 
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функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени 
в членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.

Or. es

Обосновка

El artículo no es necesario puesto que el marco actual ya ofrece base legal suficiente para 
que las ANR puedan imponer la separación funcional (artículo 8, aparado 3 de la Directiva 
Acceso). Del mismo modo, esta opción ya queda contemplada en la normativa en materia de 
competencia. Por último, desde un punto de vista práctico, al ya existir la posibilidad, su 
inclusión puede enviar un mensaje negativo al sector en un momento en el que es necesaria la 
puesta en marcha de las redes de nueva generación, y en consecuencia, las inversiones para 
su establecimiento.

Изменение 685
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13a заличава се
Функционално разделяне

1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
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оперираща стопанска единица.
Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.
2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва:
а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.
б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;
в) проект на предлаганата мярка.
3. Проектомярката включва следните 
елементи:
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а) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
стопанска единица;
б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;
в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
мерки за стимулиране;
г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията;
д) правила,гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;
е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.
4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя или 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
5. Предприятие, на което е наложено 
функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени 
в членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
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значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Funktionelle Separierung darf als Rechtsmittel nicht verwendet werden. Wenn sie einmal 
eingeführt wird, ist es schwierig, sie wieder abzuschaffen; sie kann zu einer Re-
Monopolisierung des Netzwerkszugangs führen und hierbei Regulierung permanent machen;  
Separierung behindert Investitionsentscheidungen in einem vertikal integrierten Unternehmen 
wegen fehlender Planungssicherheit und wird die Umsetzung von 
Hochgeschwindigkeitszugangsnetzwerken nächster Generation verhindern.

Изменение 686
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а заличава се
Функционално разделяне

1. Даден национален регулаторен 
орган може, в съответствие с 
разпоредбите на член 8 и по-
специално параграф 3, втора алинея 
от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
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стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси.

2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва:
а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.

б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;

в) проект на предлаганата мярка.

3. Проектомярката включва следните 
елементи:

а) точното естество и ниво на 
разделяне, посочвайки в частност 
правния статут на отделната 
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стопанска единица;

б) идентификация на активите на 
отделната стопанска единица и 
продуктите или услугите, които да 
бъдат предоставяни от тази 
единица;

в) правила за управление с цел 
гарантиране на независимостта на 
персонала, нает от отделната 
стопанска единица, и съответните 
мерки за стимулиране;

г) правила, гарантиращи спазване на 
задълженията;

д) правила,гарантиращи прозрачност 
на оперативните процедури, в 
частност спрямо други 
заинтересовани страни;

е) програма за наблюдение с цел 
гарантиране на спазване на 
правилата, включително публикуване 
на годишен отчет.

4. След решението на Комисията 
относно проектомярката, взето в 
съответствие с член 8, параграф 3, 
националният регулаторен орган 
провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива). Въз основа на тази 
оценка, националният регулаторен 
орган налага, поддържа, изменя или 
оттегля задължения, в съответствие 
с членове 6 и 7 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).

5. Предприятие, на което е наложено 
функционално разделяне, може да 
подлежи на задълженията, посочени 
в членове от 9 до 13 във всеки 
специфичен пазар, за който то е 
определено като притежаващо 
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значителна пазарна сила в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно 
член 8, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Functional separation is an advanced tool, adequate for saturated markets. It will grow to 
vertically integrated companies disincentive to invest in new networks or in upgrading the 
existing ones and will consequently negatively affect the roll-out of next generation high-
speed access networks. Instead of functional separation, we should have stronger guidelines 
to NRAs through BERT for more transparency on local loop unbundling, which is anyway 
foreseen under the current framework.

Изменение 687
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, втора 
алинея от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия задължение за 
предоставяне на дейности, свързани с 
доставки на едро на продукти за достъп, 
в отделно оперираща стопанска 
единица.

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, втора 
алинея от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия задължение за 
предоставяне на дейности, свързани с 
доставки на едро на продукти за достъп, 
в отделно оперираща стопанска 
единица, където:

Or. en
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Изменение 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, втора 
алинея от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия задължение за 
предоставяне на дейности, свързани с 
доставки на едро на продукти за достъп, 
в отделно оперираща стопанска 
единица.

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, втора 
алинея от него, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия задължение за 
предоставяне на дейности, свързани с 
доставки на едро на продукти за достъп, 
в отделно оперираща стопанска 
единица. Настоящата разпоредба се 
прилага единствено когато има 
постоянни проблеми с конкуренцията 
на пазара 

Or. pl

Обосновка

This amendment seeks to ensure effective implementation of Article 13a(1).

Изменение 689
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, 
втора алинея от него, да наложи на 
вертикално интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, 
алинея втора, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия задължение, 
като изключителна корективна 
мярка, за предоставяне на дейности, 
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на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.

свързани с доставки на едро на 
продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица.

Or. en

Изменение 690
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13 а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, 
втора алинея от него, да наложи на 
вертикално интегрирани предприятия 
задължение за предоставяне на 
дейности, свързани с доставки на едро 
на продукти за достъп, в отделно 
оперираща стопанска единица. 

1. Даден национален регулаторен орган 
може, в съответствие с разпоредбите на 
член 8 и по-специално параграф 3, 
алинея втора, да наложи на вертикално 
интегрирани предприятия, като 
изключителна мярка, задължение, за 
предоставяне на дейности, свързани с 
доставки на едро на продукти за достъп, 
в отделно оперираща стопанска 
единица. 

Or. ro

Обосновка

Separation of functions should be an exceptional measure. In areas where the penetration of 
communications services is very low, measures should be taken to encourage investment. 

Изменение 691
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение 
на цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и 
процеси. 

заличава се

Or. en

Изменение 692
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13 а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение на 
цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и процеси. 
.

Тази стопанска единица доставя 
продукти и услуги за достъп на всички 
предприятия, включително други 
стопански единици в дружеството-
майка, при същите периоди, срокове и 
условия, включително по отношение на 
цена и ниво на обслужване, и 
посредством същите системи и процеси. 
Националните регулаторни органи 
могат да налагат задължения 
относно разделянето на функциите 
на пазари, на които съществува 
конкуренция по отношение на 
достъпа до инфраструктурите за 
крайните потребители, а степента 
на покритие със стационарни 
телекомуникационни услуги е много 
ниска, но единствено при положение, 
че всички останали мерки за 
насърчаване на 
конкурентоспособността са били 
безуспешни.
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Or. ro

Обосновка

Separation of functions should be an exceptional measure. In areas where the penetration of 
communications services is very low, measures should be taken to encourage investment. 

Изменение 693
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата за 
анализ на пазара, установена в член 16 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно не 
би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, идентифицирани 
в няколко от тези продуктови пазари.

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на съответните 
пазари в съответствие с процедурата за 
анализ на пазара, установена в член 16 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно не 
би успявало да постигне ефективна 
конкуренция в търговията на дребно, 
и че има значими и постоянни проблеми 
с конкуренцията/пазара, 
идентифицирани на няколко от тези 
продуктови пазари, в частност 
постоянен неуспех в постигането на 
ефективна недискриминация на 
няколко от съответните пазари.

Or. en
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Изменение 694
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква аa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) националният регулаторен орган е 
предприел всички необходими мерки, 
за да наложи спазването на 
съответните задължения от тези, 
предвидени в членове 9–13, като се 
отчитат най-добрите практики на 
националните регулаторни органи в 
Европа и при положение, че е 
изминало достатъчно време, за да 
може тези мерки изцяло да влязат в 
сила;

Or. en

Изменение 695
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) има малко или няма изгледи за 
инфраструктурна конкуренция в 
разумен срок от време;

Or. en
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Изменение 696
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – точка ав (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) регулаторният орган може да 
докаже, че разходите, произтичащи 
от задължението, което ще бъде 
наложено на предприятието, 
включително очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, стимулите 
за предприятието да инвестира в 
своята мрежа, върху други 
заинтересовани страни и особено 
въздействието върху 
инфраструктурната конкуренция и 
възможните последващи ефекти за 
потребителите, са значително по-
ниски, отколкото произтичащите 
ползи;

Or. en

Изменение 697
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните регулаторни органи не 
налагат функционалното отделяне 
като регулаторна корективна мярка 
на пазари, на които съществува 
конкуренция при инфраструктурни 
услуги на дребно и/или при които 
степента на покритие със 
стационарни телекомуникационни 
услуги е много ниска.
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Or. en

Изменение 698
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато национален регулаторен 
орган възнамерява да наложи 
задължение за функционално 
разделяне, той отправя молба до 
Комисията, която включва:

2. Отделената стопанска единица 
доставя продукти и услуги за достъп 
на всички предприятия, включително 
други стопански единици в 
дружеството-майка, в съответствие 
със същите периоди от време, условия 
и изисквания, включително по 
отношение на цени и ниво на 
обслужване, и посредством същите 
системи и процеси.

Or. en

Изменение 699
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато национален регулаторен орган 
възнамерява да наложи задължение за 
функционално разделяне, той отправя 
молба до Комисията, която включва:

2. Когато национален регулаторен орган 
възнамерява да наложи задължение за 
функционално разделяне, той отправя 
предложение до Комисията, което 
включва:

Or. en
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Обосновка

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms. 
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitative market.  It could make functional separation virtually 
unavailable to NRAs.

Изменение 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, идентифицирани 
в няколко от тези продуктови пазари.

а) доказателство, че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, идентифицирани 
на няколко продуктови пазари и че 
тази мярка би представлявала най-
ефикасното и резултатно средство за 
налагане на корективни мерки, 
предназначени за справяне с подобни 
проблеми/неуспехи.

Or. en

Обосновка

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an 
extended period (and thus competition has failed to develop). It is important to refer to 
‘effective’ competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient 
to provide an effective constraint on the dominant operator (as in the UK).
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Изменение 701
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно 
не би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.

а) доказателство, че са изпълнени 
условията, изброени в параграф 1.

Or. en

Изменение 702
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
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координиран анализ на релевантните
пазари в съответствие с процедурата 
за анализ на пазара, установена в член 
16 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно не 
би успявало да постигне ефективна 
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 
конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.

координиран анализ на съответните 
пазари не е успяло и постоянно не би 
успявало да доведе до ефективна 
конкуренция, и че че тази мярка би 
представлявала най-ефикасното и 
резултатно средство за налагане на 
корективни мерки, предвидени за 
справяне с подобни 
проблеми/неуспехи.

Or. en

Обосновка

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms. 
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitative market.  It could make functional separation virtually 
unavailable to NRAs.

Изменение 703
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след 
координиран анализ на релевантните 
пазари в съответствие с процедурата за 
анализ на пазара, установена в член 16 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), не е успяло и постоянно не 
би успявало да постигне ефективна
конкуренция, и че има значими и 
постоянни проблеми с 

а) доказателство, че налагането на 
съответни задължения , посочени в 
членове от 9 до 13, за постигане на 
ефективна конкуренция след анализ на 
съответния пазар в съответствие с 
процедурата за анализ на пазара, 
установена в член 16 от Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива), не е 
успяло и не би могло да успее да 
разреши проблемите, свързани с 
конкуренцията на този пазар.
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конкуренцията/пазара, 
идентифицирани в няколко от тези 
продуктови пазари.

Or. en

Обосновка

Functional separation should not be seen as a last resort remedy after all else has failed and 
markets have been monopolized, but rather as a remedy which should be applied if it is an 
effective and efficient solution to the competitive problem identified by the NRA. The reason to 
delete paragraph b is that, according to Arts. 6 and 8 of the Framework Directive, the 
obligation to have a consultation process with interested parties and to decide proportionate 
measures taking into account social economic analysis, already exists.

Изменение 704
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а– параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;

заличава се

Or. en
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Изменение 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а– параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за
потребителите;

б) анализ на разходите и ползите, 
свързани с мярката, включително 
очакваното въздействие върху 
регулаторния орган, предприятието и 
върху инвестициите, конкуренцията и 
потребителите;

Or. en

Обосновка

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an 
extended period (and thus competition has failed to develop). It is important to refer to 
‘effective’ competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient 
to provide an effective constraint on the dominant operator (as in the UK).

Изменение 706
Mary Honeyball

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а– параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на очакваното въздействие б) анализ на разходите и ползите, 
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върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за
потребителите;

свързани с мярката, включително 
очакваното въздействие върху 
регулаторния орган, предприятието и 
върху инвестициите, конкуренцията и 
потребителите;

Or. en

Обосновка

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms. 
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitative market.  It could make functional separation virtually 
unavailable to NRAs.

Изменение 707
Paul Rübig

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а– параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на очакваното въздействие 
върху регулаторния орган, 
предприятието и върху неговите 
стимули за инвестиране в 
собствената му мрежата, както и 
върху други заинтересовани страни, 
включително в частност очакваното 
въздействие върху 
инфраструктурната конкуренция и 
потенциални ефекти за 
потребителите;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Functional separation should not be seen as a last resort remedy after all else has failed and 
markets have been monopolized, but rather as a remedy which should be applied if it is an 
effective and efficient solution to the competitive problem identified by the NRA. The reason to 
delete paragraph b is that, according to Arts. 6 and 8 of the Framework Directive, the 
obligation to have a consultation process with interested parties and to decide proportionate 
measures taking into account social economic analysis, already exists.

Изменение 708
Ivo Belet

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проект на предлаганата мярка. заличава се

Or. en

Изменение 709
Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 9
Директива 2002/19/EО
Член 13б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б заличава се
Доброволно разделяне от вертикално 

интегрирано предприятие
1. Предприятията, които са 
определени като притежаващи 
значителна пазарна сила на един или 
няколко релевантни пазара в 
съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), информират 
националния регулаторен орган 



PE407.731v01-00 100/106 AM\726891BG.doc

BG

предварително, ако възнамеряват да 
прехвърлят своите активи относно 
мрежата за локален достъп или 
значителна част от тях към отделно 
юридическо лице с друг собственик, 
или да установят отделна стопанска 
единица с цел предоставяне на всички 
доставчици на дребно, включително 
на своите собствени отдели за 
продажба на дребно, на напълно 
еквивалентни продукти за достъп.

2. Националният регулаторен орган 
оценява въздействието от 
планираната транзакция върху 
съществуващите регулаторни 
задължения съгласно Директива 
2002/21/ЕО (Рамкова директива).
За целта, националният регулаторен 
орган провежда координиран анализ на 
различните пазари, свързани с 
мрежата за достъп съгласно 
процедурата, предвидена в член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива).
Въз основа на тази оценка, 
националният регулаторен орган 
налага, поддържа, изменя или оттегля 
задължения, в съответствие с членове 
6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО 
(Рамкова директива).
3. Правно и/или оперативно отделената 
стопанска единица може да подлежи 
на всяко от задълженията, посочени в 
членове от 9 до 13 във всеки специфичен 
пазар, за който то е определено като 
притежаващо значителна пазарна сила 
в съответствие с член 16 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), или на други задължения, 
разрешени от Комисията съгласно член 
8, параграф 3.

Or. de
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Обосновка

Der freiwillige Verkauf von Netzen sollte nicht Gegenstand einer gesetzlichen Regelung 
sein.Mögliche Auswirkungen auf den Wettbewerb sollten im Rahmen bestehender  nationaler 
und europäischer Wettbewerbsvorschriften geprüft werden. Der Vorschlag der Kommission 
ist an dieser Stelle abzulehnen.

Изменение 710
Herbert Reul

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 а (нова)
Директива 2002/19/EО
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Добавя се следният член:
„Член 19а

Срок на действие
Срокът на действие на членове 8 до 13 
изтича на 1 януари 2014 г."

Or. de

Обосновка
Es muss sichergestellt werden, dass der Übergang von der Vorabregulierung hin zum 
allgemeinen Wettbewerbsrechts im Telekommunikationsbereich nach 5 Jahren überprüft 
wird.

Изменение 711
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 б (нова)
Директива 2002/19/EО
Приложение ІІ – уводна част – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) В уводната част на Приложение 
ІІ, буква а) се заменя със следния 
текст:



PE407.731v01-00 102/106 AM\726891BG.doc

BG

„а) "абонатна подлиния" означава 
частична абонатна линия за връзка 
между крайна точка на мрежата [...] 
и точка на концентрация или 
определена точка на междинен 
достъп във фиксираната 
обществена електронна 
съобщителна мрежа, където има 
технически достъп до връзката;“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.

Изменение 712
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 в (нова)
Директива 2002/19/EО
Приложение ІІ – уводна част – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) В уводната част на Приложение 
ІІ, буква в) се заменя със следния 
текст:

„в) "пълен незащитен достъп до 
абонатна линия" означава 
предоставяне на достъп на 
бенефициер до абонатна линия или 
абонатна подлиния на определения 
оператор, което дава право на 
използване на целия капацитет на 
мрежовата инфраструктура;“

Or. en
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Обосновка

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Изменение 713
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 г (нова)
Директива 2002/19/EО
Приложение ІІ – уводна част – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10г) В уводната част на Приложение 
ІІ, буква г) се заменя със следния 
текст:
„г) "съвместен достъп до абонатна 
линия" означава предоставяне на 
достъп на бенефициер до абонатна 
линия или абонатна подлиния на 
определения оператор, което дава 
право на използване на конкретна 
част от капацитета на мрежовата 
инфраструктура, като например 
част от наличните честоти или 
дължини на вълните, например на 
негласовия лентов честотен спектър 
на усуканата метална двойка;“ [...]"

Or. en

Обосновка

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Изменение 714
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 д (нова)
Директива 2002/19/EО
Приложение ІІ – уводна част – буква га (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10д) В уводната част на Приложение 
ІІ, се добавя следната буква:

„га) "шириколентов достъп на 
едро" означава нефизически или 
виртуален мрежови достъп до 
абонатната линия или абонатната 
подлиния, при което се 
осъществява двупосочен обмен на 
данни през абонатната линия или 
абонатната подлиния до 
определени точки на достъп във 
фиксираната обществена 
електронна съобщителна мрежа.“

Or. en

Обосновка

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Изменение 715
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 е (нова)
Директива 2002/19/EО
Приложение ІІ – част А

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10е) В Приложение ІІ, част А се 
заменя със следния текст:

„A. Условия за незащитен достъп 
[...]

1. Мрежови елементи, до които се 
предлага достъп и които по-
конкретно включват следните 
елементи, заедно със съответната 
свързана с тях инфраструктура:

а) незащитен достъп до абонатни 



AM\726891BG.doc 105/106 PE407.731v01-00

BG

линии и абонатни подлинии;

б) достъп до проводи, позволяващ 
инсталиране на мрежи за достъп и 
пренос (backhaul);

в) шириколентов достъп на едро в 
подходящи точки от мрежата, 
който ще осигури ефективна 
конкуренция на национално 
равнище и ще позволи сходна на 
незащитения достъп 
функционалност в такива случаи, в 
които подобен достъп не може да 
се осъществи поради технически 
или икономически причини.

2. Информация във връзка с 
местоположението на обектите за 
физически достъп, включително 
улични кутии и разпределители,
наличие на абонатни линии и 
подлинии, проводи и съоръжения за 
пренос (backhaul) в отделните части 
на мрежата за достъп. 

3. Технически условия във връзка с 
достъпа и използването на 
абонатни линии, подлинии и 
проводи, включително технически 
характеристики на усуканата [...] 
двойка и/или оптични влакна, 
кабелни разпределители, проводи и 
свързана инфраструктура.

4. Процедури за заявки и 
поддържане на материални запаси, 
ограничения при употреба.“

Or. en

Обосновка

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.
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Изменение 716
Gunnar Hökmark

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – точка 10 ж (нова)
Директива 2002/19/EО
Приложение II – част Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10ж) В част Б на Приложение ІІ, 
точка 1 се заменя със следния текст:

„1. Информация за съответните 
обекти или съоръженията за 
оборудване на нотифицирания 
оператор.“

Or. en

Обосновка

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.


	726891bg.doc

